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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2015 

 
A la ciutat de Barcelona, el 26 de febrer de 2015, 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 de la 
Vicepresidenta primera, senyora Mireia Solsona i Garriga, 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 Roca i Lleonart, Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon Riera i 
Bruch, Josep Oliva i Santiveri, Marc Castells i Berzosa, i els diputats i diputades amb 
veu però sense vot següents: senyors Carles Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i 
Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa, Josep Llobet Navarro, Arnau Funes i 
Romero i Pere Prat i Boix. 
 
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell. 
 
Hi assisteix, també, el Diputat Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Joan Carles García i Cañizares, Jaume 
Ciurana i Llevadot, Joan Puigdollers i Fargas, Gerard Ardanuy i Mata i senyora Mercè 
Rius i Serra. 
 
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 12 de febrer de 2015. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable  per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
136/2013-I, interposat per E.C.C. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que 
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable  per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
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135/2013-3, interposat per I.B.H. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que 
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actora 
per resolució de 31 de desembre de 2008. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
129/2013-A, interposat per F.S.M. contra la resolució, de 30 de gener de 2013, que 
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per 
resolució de 18 de desembre de 2007. 
 
5.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona que estima el recurs núm. 
168/12 interposat per Caja de Seguros Reunidos y Reaseguros Caser SA, en relació 
amb els danys produïts en un accident de trànsit a la carretera C-16 Z a causa de la 
caiguda d’un arbre de grans dimensions sobre el vehicle de l’assegurada, i condemna 
la Diputació a abonar l’import de 4.560 € a l’esmentada companyia asseguradora. 
 
6.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 215/15, de data 26 de gener de 
2015, pel qual s’acorda la compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona, en el recurs núm. 525/2014-C interposat per L.J.G.F. contra la 
resolució que desestimava el recurs d’alçada formulat contra la proposta de l’òrgan 
qualificador en la convocatòria E-15/14 per a la provisió del lloc de XXXX. 
 
7.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 377/15, de data 5 de febrer de 
2015, pel qual s’acorda la compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el recurs núm. 513/2014-E interposat per J.V.C. i AXA 
Seguros Generales, SA, contra la resolució que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts en un accident de trànsit que 
va tenir lloc a la carretera BV-1415, a causa de la topada amb un porc senglar que va 
irrompre sobtadament a la calçada. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Gene ral 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’addenda al 
conveni, formalitzat en data 8 de juliol de 2014 entre la Diputació de Barcelona i el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, 
per al finançament per a l’anualitat 2015 referent a la línia de reparacions, 
manteniment i conservació, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, 2013-2017. 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni 
entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’objecte de col·laborar en projectes de foment de la llengua catalana. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació 
individualitzada d’ajuts corresponents a la tercera resolució de concessió definitiva del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
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Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni de  
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació 
de Barcelona ofereix, en relació amb la Biblioteca d’aquest municipi. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un conveni 
marc interadministratiu entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el departament d’ensenyament, per a la formació pràctica en centres de 
treball, en relació amb els estudiants de Formació Professional. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un vehicle com a 
efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’inventari de béns de la Diputació de 
Barcelona així com autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar. 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una minuta de 
conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona amb l’objecte de 
cedir l’ús de la planta baixa i entresòl de l’immoble del carrer Sant Pere Mitjà, núm. 52, 
propietat de la Diputació de Barcelona, a favor de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de CGG Services, 
S.A., en resolució de l’expedient núm. 2014/7194. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. E.C.S.,  
en resolució de l’expedient núm. 2014/9732. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. M.C.L., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/10281. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 
Comarcal d’Osona, en resolució de l’expedient núm. 2014/4619. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. LL.F.R., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/7488. 
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20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Castellví de la Marca, en resolució de l’expedient núm. 2014/8388. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Castellar del Riu, en resolució de l’expedient núm. 2014/8731. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Lluçà, en resolució de l’expedient núm. 2014/8733. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Tordera, en resolució de l’expedient núm. 2014/9073. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Compañía 
Logística de Hidrocarburos, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2014/9895. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm. 2014/10053. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Guipu, S.A., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/10063. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Martorelles, en resolució de l’expedient núm. 2014/10069. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja, en resolució de l’expedient núm. 2014/10216. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.S., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/10279. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.P.S., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/10280. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/10300. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Fogars de la Selva, en resolució de l’expedient núm. 2014/10316. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Viver i Serrateix, en resolució de l’expedient núm. 2014/10359. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. N.T.G., 
en resolució de l’expedient núm. 2014/10362. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.P., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/10403. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.D.L., en 
resolució de l’expedient núm. 2015/118. 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
37.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, rectificar l’error material de les 
Bases reguladores per a la concessió de subvencions als ajuntament de la província 
de Barcelona, en relació amb la convocatòria d’ajuts per a fer front a les despeses de 
transport escolar, dins la campanya “Coneguem els nostres parcs exercici 2015”, 
aprovades per la Junta de Govern, de data 24 de juliol de 2014, així com aprovar per 
delegació de la Presidència, l’atorgament de subvencions a favor dels ajuntaments de 
la província de Barcelona derivades d’aquesta convocatòria, per un import  de 
48.395,44 € (quaranta-vuit mil tres-cents noranta-cinc euros amb quaranta-quatre 
cèntims). 
  
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
38.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals per a l’any 2015 i el seu Programa 
Tècnic. 
 
39.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb efectes 
d’1 de gener de 2015, l’aprovació del Programa anual 2015, per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, 
a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per un import de 140.000 € 
(cent quaranta mil euros). 
 
40.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb efectes 
d’1 de gener de 2015, l’aprovació del Programa anual 2015, per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, 
a l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, per un import de 300.000 € 
(tres-cents mil euros). 
 
41.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb efectes 
d’1 de gener de 2015, l’aprovació del Programa anual 2015, per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, 
a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per un import de 
110.000 € (cent deu mil euros). 
 
42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les actuacions 
del programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) per a 
l’any 2015, relatiu al conveni tipus a formalitzar amb els ajuntaments, ADF, les 
Federacions d’ADF i la Federació ADF del Maresme, per a la gestió i execució del Pla 
Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) en la comarca del Maresme, per un 
import de 139.287,76 € (cent trenta-nou mil dos-cents vuitanta-set euros amb setanta-
sis cèntims). 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 12 de febrer de 2015.-   Pel 
Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària 
del dia 12 de febrer de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que d esestima el recurs núm. 
136/2013-I, interposat per E.C.C. contra la resoluc ió, de 29 de gener de 2013, que 
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a 
l’actor.-  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. 5 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 136/2013-I, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per E.C.C. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que 
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat al recurrent. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es considera 
que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb una de les 
causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei actiu, en 
concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que fa 
referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels 
recursos humans. 
 
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 i qualsevol 
altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti d’assumptes que 
hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència  favorable  per als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 136/2013-I, interposat per E.C.C. 
contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte el 
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat al recurrent, per considerar dita 
resolució ajustada a dret. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que d esestima el recurs núm. 
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135/2013-3, interposat per I.B.H. contra la resoluc ió, de 29 de gener de 2013, que 
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a 
l’actora per resolució de 31 de desembre de 2008.-  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 abreujat núm. 135/2013-3, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per I.B.H. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que 
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a la 
recurrent per resolució de 31 de desembre de 2008. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es considera 
que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb una de les 
causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei actiu, en 
concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que fa 
referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels 
recursos humans. 
 
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 i qualsevol 
altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti d’assumptes que 
hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència  favorable  per als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 135/2013-3, interposat per I.B.H. 
contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte el 
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a la recurrent per resolució de 31 de 
desembre de 2008, per considerar dita resolució ajustada a dret. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que d esestima el recurs núm. 
129/2013-A, interposat per F.S.M. contra la resoluc ió, de 30 de gener de 2013, 
que deixava sense efecte el perllongament en el ser vei actiu que fou autoritzat a 
l’actor per resolució de 18 de desembre de 2007.-  La Junta, de conformitat amb la 
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proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 129/2013-A, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per F.S.M. contra la resolució, de 30 de gener de 2013, que 
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat al recurrent 
per resolució de 18 de desembre de 2007. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es considera 
que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb una de les 
causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei actiu, en 
concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que fa 
referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels 
recursos humans. 
 
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 i qualsevol 
altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti d’assumptes que 
hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència  favorable  per als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 129/2013-A, interposat per F.S.M. 
contra la resolució, de 30 de gener de 2013, que deixava sense efecte el 
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat al recurrent per resolució de 18 de 
desembre de 2007, per considerar dita resolució ajustada a dret. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
5.- Dictamen que proposa donar compte, per delegaci ó del Ple, de la sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17  de Barcelona que estima el 
recurs núm. 168/12 interposat per Caja de Seguros Reunidos y Reaseguros 
Caser SA,  en relació amb els danys produïts en un accident d e trànsit a la 
carretera C-16 Z a causa de la caiguda d’un arbre d e grans dimensions sobre el 
vehicle de l’assegurada, i condemna la Diputació a abonar l’import de 4.560 € a 
l’esmentada companyia asseguradora.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 168/12, que estima el recurs contenciós administratiu interposat per 
Caja de Seguros Reunidos y Reaseguros Caser SA contra la resolució de la Diputació 
de Barcelona, de 19 de maig de 2014, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc 
a la carretera C-16 Z, a causa d’un arbre de gran envergadura que va caure sobre el 
vehicle de la seva assegurada i que li van produir uns danys per import de 4.560 €. 
 
L’Administració al·lega que en el dia dels fets es van produir vents d’entre 90 i 147 
km/h, la qual cosa constitueix un fenomen de caràcter excepcional. 
 
El Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris a càrrec del Consorci de 
Compensació d’Assegurances estableix en el seu article 2.4º que són vents 
extraordinaris aquells que presentin ratxes que superin els 120 km/h. 
 
Segons l’informe del Servei Meteorològic de Catalunya, el dia dels fets es van produir 
ràfegues màximes de 90 km/h en la localitat de La Quar i de 148 km/h en el santuari 
de Queralt. Donada la proximitat del lloc de l’accident amb La Quar, es pren el valor de 
90 km/h com al més representatiu, per tant, tenint en compte que aquesta velocitat no 
supera els 120 km/h, s’estima la demanda. 
 
La quantia es fixa en 4.560 €. 
 
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. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat 168/12, 
que estima el recurs contenciós administratiu interposat per Caja de Seguros Reunidos 
y Reaseguros Caser SA contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 19 de 
maig de 2014, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-16 Z, a causa d’un 
arbre de gran envergadura que va caure sobre el vehicle de la seva assegurada i que 
li van produir uns danys per import de 4.560 €. En conseqüència: 
 

1. Anul·la la resolució impugnada. 
2. Condemna la Diputació de Barcelona a abonar a  Caja de Seguros Reunidos y 

Reaseguros Caser SA la quantitat de 4.560 €, més els interessos meritats des 
del 20 de desembre de 2011. 
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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. 17 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
6.- Donar compte del decret de la Presidència, núm.  215/15, de data 26 de gener 
de 2015, pel qual s’acorda la compareixença, davant  el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs núm . 525/2014-C interposat per 
L.J.G.F. contra la resolució que desestimava el rec urs d’alçada formulat contra la 
proposta de l’òrgan qualificador en la convocatòria  E-15/14 per a la provisió del 
lloc de XXXX.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant Decret Judicial de 
data 9 de desembre de 2014, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en 
el recurs contenciós administratiu número 525/2014-C, procediment abreujat, 
interposat pel senyor L. J. G. F. contra la resolució de data 24 d’octubre de 2014 que 
va desestimar el recurs d’alçada formulat contra la proposta efectuada per l’Òrgan 
qualificador relativa a la convocatòria E-15/14 per a la provisió del lloc de XXXX. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i publicada al BOPB de 13 de 
gener de 2015. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu número 525/2014-C, procediment abreujat, 
interposat pel senyor L. J. G. F. contra la resolució de data 24 d’octubre de 2014 que 
va desestimar el recurs d’alçada formulat contra la proposta efectuada per l’Òrgan 
qualificador relativa a la convocatòria E-15/14 per a la provisió del lloc de XXXX. 
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Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels 
lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei 
orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la 
Corporació en el recurs esmentat. 
 
7.- Donar compte del decret de la Presidència, núm.  377/15, de data 5 de 
febrer de 2015, pel qual s’acorda la compareixença,  davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el  recurs núm. 513/2014-E 
interposat per J.V.C. i AXA Seguros Generales, SA, contra la resolució que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrim onial formulada pels 
danys soferts en un accident de trànsit que va teni r lloc a la carretera BV-
1415, a causa de la topada amb un porc senglar que va irrompre sobtadament 
a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de data 14 
de gener de 2015, registrat d’entrada en data 26 de gener de 2015, ha citat la 
Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs contenciós administratiu 
número 530/2014-E, procediment abreujat, interposat pel senyor J. V. C. i la 
companyia d’assegurances AXA SEGUROS GENERALES, S.A.  contra la resolució 
de data 12 de novembre de 2014, desestimatòria de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials ocasionats al vehicle 
amb matrícula XXXX, propietat de la senyora A. P. P. i conduït pel senyor A. V. P., 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 16 de juny de 2013, a la carretera 
BV-1415, en el punt quilomètric 5,4, a causa de la topada contra un porc senglar 
que va irrompre sobtadament a la calçada. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
la secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a 
personar-s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de 
la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de 
la Refosa 1/2015, 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. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de 
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la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB 
de  13 i 22 de gener de 2015, respectivament).  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu número 513/2014-E, procediment 
abreujat, interposat pel senyor J. V. C. i la companyia d’assegurances AXA 
SEGUROS GENERALES, S.A. contra la resolució de data 12 de novembre de 
2014, desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials ocasionats al vehicle amb matrícula XXXX, propietat de la senyora 
A. P. P. i conduït pel senyor A. V. P., derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 
dia 16 de juny de 2013, a la carretera BV-1415, en el punt quilomètric 5,4, a causa 
de la topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels 
lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei 
orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la 
Corporació en el recurs esmentat. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Gene ral 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació de 
l’addenda al conveni, formalitzat en data 8 de juli ol de 2014 entre la Diputació 
de Barcelona i el Departament de Governació i Relac ions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, per al finançament per a l’anualitat 2015 referent a la 
línia de reparacions, manteniment i conservació, de l Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya, 2013-2017.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Antecedents 
 

1. El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant “PUOSC”) és la 
principal eina de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per assolir 
la construcció d’equipaments i serveis de competència municipal, d’acord 
amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els 
criteris de finançament del Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya i les 
bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els 
serveis a incloure-hi. 
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2. Mitjançant Decret 155/2012, de 20 de novembre, la Generalitat de Catalunya 
va elaborar i aprovar les bases reguladores i d’execució del PUOSC 2013/2016 
i en va obrir la convocatòria corresponent. 

 
3. En data 8 de juliol de 2014, la Generalitat de Catalunya va formalitzar un 

conveni amb la Diputació de Barcelona per tal de determinar l’aportació de la 
Diputació de Barcelona al finançament de l’anualitat 2014 de la línia de 
reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2013 a 2017. 
De conformitat amb la clàusula sisena del conveni esmentat: “L’aportació de la 
Diputació de Barcelona per a la línia de reparacions, manteniment i conservació 
de l’anualitat 2015 es concretarà mitjançant addenda al present conveni. En 
qualsevol cas, l’eventual addenda del present conveni a efectes de l’anualitat 
2015 es produirà en els mateixos termes i límits quantitatius establerts en 
aquest conveni.” 

 
4. El Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 

Catalunya ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la formalització de 
l’addenda esmentada per renovar el compromís entre ambdues parts. 

 
5. Ambdues parts estan interessades en formalitzar l’addenda al conveni de 8 de 

juliol de 2014. 
 
Fonaments de dret 
 

1. L’article 108  i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el 
règim jurídic, contingut i procediment dels convenis de col·laboració. 

 
2. 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 i com consta a 
l’apartat 3.4 i.3) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 
8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de 
data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 de gener de 2015, 
respectivament).  

 
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 minuta d’addenda al conveni formalitzat en data 8 de juliol de 
2014 entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al finançament de l’anualitat 2014, línia 
de reparacions, manteniment i conservació, del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya 2013-2017, el text literal de la qual és el següent: 
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“ADDENDA AL CONVENI FORMALITZAT EN DATA 8 DE JULIOL  DE 2014  ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONAL S DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELON A PER AL 
FINANÇAMENT DE L’ANUALITAT 2014, LÍNIA DE REPARACIO NS, MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ,  DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CAT ALUNYA 2013-2017  
 
REUNITS 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA , representada per l’Hble Sra. Joana Ortega Alemany, 
vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals, en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat, que actua en representació del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA , (en endavant, la Diputació), representada pel seu  President, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2015 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB de 13 de gener de 2015; assistit pel Secretari 
delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, sobre delegació de 
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
1. El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant “PUOSC”) és la principal eina 

de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per assolir la construcció 
d’equipaments i serveis de competència municipal, d’acord amb la Llei 23/1987, de 23 de 
desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del Pla Únic d’obres i 
Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les 
obres i els serveis a incloure-hi. 

 
2. Mitjançant Decret 155/2012, de 20 de novembre, la Generalitat de Catalunya va elaborar 

i aprovar les bases reguladores i d’execució del PUOSC 2013/2016 i en va obrir la 
convocatòria corresponent. 

 
3. En data 8 de juliol de 2014, la Generalitat de Catalunya va formalitzar un conveni amb la 

Diputació de Barcelona per tal de determinar l’aportació de la Diputació de Barcelona al 
finançament de l’anualitat 2014 de la línia de reparacions, manteniment i conservació del 
PUOSC 2013 a 2017. 

 
De conformitat amb la clàusula sisena del conveni esmentat: “L’aportació de la Diputació 
de Barcelona per a la línia de reparacions, manteniment i conservació de l’anualitat 2015 
es concretarà mitjançant addenda al present conveni. En qualsevol cas, l’eventual 
addenda del present conveni a efectes de l’anualitat 2015 es produirà en els mateixos 
termes i límits quantitatius establerts en aquest conveni.” 

 
4. El Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 

ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la formalització de l’addenda esmentada per 
renovar el compromís entre ambdues parts. 

 
5. Ambdues parts estan interessades en formalitzar l’addenda al conveni de 8 de juliol de 

2014. 
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6. La minuta de conveni ha estat aprovada per Dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data .......... 

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

 
PACTES  
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda és determinar l’aportació de la Diputació de Barcelona al 
finançament de l’anualitat 2015 de la línia de reparacions, manteniment i conservació del 
PUOSC 2013 a 2017. 
 
Segon. Aportació al PUOSC 2013- 2017 per a l’anuali tat 2015 
 
L’aportació de la Diputació de Barcelona pel finançament del PUOSC 2013-2017 per a 
l’anualitat 2015 és d’11.250.000 €, quantitat idèntica a la del 2014, que s’aplicaran a la línia 
de reparacions, manteniment i conservació. Aquest import a transferir per la Diputació de 
Barcelona es lliurarà al Departament de Governació i Relacions Institucionals en les dues 
fases següents: 5.625.000.- € a la signatura de la present addenda, i 5.625.000.- € en data 1 
de novembre de 2015. 
 
Aquest import anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/2B000/94100/45000 del 
pressupost de l’exercici 2015. 
 
El conjunt d’aportacions de la Diputació de Barcelona al PUOSC s’ha d’invertir en benefici 
dels municipis de la demarcació de Barcelona.  
 
Tercer. Manteniment de la vigència de la resta de p actes 
 
La resta de pactes establerts en el conveni original de data 8 de juliol de 2014 es mantenen 
tal i com foren expressats. 
 
Amb la signatura d’aquesta addenda es dóna complert compliment al conveni signat en data 
8 de juliol de 2014 i els posteriors acords que es puguin produir entre les parts hauran de 
ser objecte d’un altre conveni. 
 
I, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts, en exercici de les atribucions de què són 
titulars, subscriuen aquesta addenda, per duplicat, i a un sol efecte, al lloc i data indicats a 
l’encapçalament.” 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa d’11.250.000 € (onze milions dos-
cents cinquanta mil euros) a favor del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya amb NIF número XXXXXXXXX amb 
càrrec a la aplicació pressupostària G/2B000/94100/45000 del pressupost de l’exercici 
2015, supeditada a l’aprovació definitiva de la corresponent modificació de crèdit. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i efectes. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

16/137 

9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació del 
conveni entre la Diputació de Barcelona i el Depart ament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de col·labo rar en projectes de foment de 
la llengua catalana.-  Fou retirat el present Dictamen. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la relació 
individualitzada d’ajuts corresponents a la tercera  resolució de concessió 
definitiva del Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18/12/2014, va aprovar 
el Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (AJG 735/14), amb l’objecte de generar ocupació i, en 
particular, fomentar l’ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben 
aturades o desocupades. 
 
El referit Programa s’articula en dues línies de suport: 
 

a. Línia de suport a l’ocupació local, que té per finalitat contribuir a la contractació o 
el nomenament de persones aturades, prèviament inscrites al Servei d’Ocupació 
de Catalunya, podent estar-ho també a un Servei Local d’Ocupació. Aquestes 
contractacions i/o nomenaments s’hauran d’efectuar en el marc de plans locals 
d’ocupació. 

 
b. Línia de suport a la reactivació econòmica local, que té per finalitat dinamitzar 

econòmicament el territori i generar noves oportunitats de treball a través de la 
realització d’obres de manteniment i de conservació, a més de contribuir al 
finançament de la despesa de naturalesa corrent associada a aquestes 
actuacions. També es confereix un suport adreçat, amb caràcter general, al 
finançament de despeses corrents que tinguin per finalitat garantir la continuïtat 
de la prestació dels serveis públics locals i a afavorir la solvència de les hisendes 
locals. 

 
D’acord amb l’article 15 del règim regulador del Programa, la concessió inicial dels ajuts 
es va realitzar en el mateix acte que va aprovar el Programa. 
 
D’acord amb l’article 16, per a l’efectivitat dels ajuts és necessari que els ens 
destinataris manifestin expressament l’acceptació dels ajuts concedits inicialment. 
 
D’acord amb l’article 17, realitzat el tràmit d’acceptació, la direcció de Serveis de 
Cooperació Local verificarà que aquesta s’ha efectuat en els termes establerts en el 
règim del Programa i que, en cas de redistribució entre línies de suport, no s’ha 
sobrepassat l’import total atorgat.  
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Finalitzada la instrucció i, si s’escau, esmenats els defectes corresponents, es procedirà 
a resoldre la concessió definitiva dels ajuts mitjançant un dictamen que s’elevarà, per 
part de la Presidència de la Diputació, a la Junta  de Govern.  
 
La Junta de Govern de la Diputació va aprovar, en sessions de 29/01/2015 i de 
12/02/2015, la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals 
corresponents a la primera i segona resolució de concessió definitiva del Programa 
(AJG 19/15 i AJG 40/15, respectivament). 
 
Atès que la resolució definitiva dels ajuts es podrà adoptar parcialment, a mesura que 
finalitzin les corresponents valoracions i instruccions. 
 
Atès que diversos ens han presentat l’acceptació dels seus ajuts concedits inicialment, 
es pot procedir a tramitar la resolució de la seva concessió definitiva. 
 
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 
8 de gener de 2015 , i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 
de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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 relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals 
corresponents a la tercera resolució de concessió definitiva del Programa 
complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
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Ens destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació local 

(Línia 1) 

Import 
concedit 

EUR Línia 
suport a 

reactivació 
econòmica 

(Línia 2) 

Import 
concedit € 

total 

Codi XGL 
Línia 1 

Codi XGL 
Línia 2 

Op. 
Comptable 

Línia 1 

Op. 
Comptable 

Línia 2 

Posició 
Línia 2 

Aplicació 
pressupostària  

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària   

Línia 2 

Ajuntament 
d'Aguilar de 

Segarra 
XXXXXXXXX 26.391,87 - 26.391,87 15/X/202649 - 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

- - G/30101/24100/46242 - 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXXXXXXXX 349.889,40 - 349.889,40 15/X/202640 - 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

- - G/30101/24100/46242 - 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 
XXXXXXXXX 43.924,83 29.283,22 73.208,05 15/X/202936 15/X/202935 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 60 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Balsareny 

XXXXXXXXX 51.104,28 34.069,52 85.173,80 15/X/202624 15/X/202625 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 1 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Bellprat 

XXXXXXXXX 15.306,32 10.204,22 25.510,54 15/X/202862 15/X/202863 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 32 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Bigues i Riells XXXXXXXXX 109.768,91 73.179,28 182.948,19 15/X/202894 15/X/202895 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 33 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia XXXXXXXXX 43.592,84 29.061,89 72.654,73 15/X/202869 15/X/202870 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 34 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac XXXXXXXXX 48.133,98 32.089,32 80.223,30 15/X/202880 15/X/202881 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 35 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Calella 

XXXXXXXXX 226.089,75 150.726,50 376.816,25 15/X/202658 15/X/202659 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 2 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Calldetenes 

XXXXXXXXX 46.716,78 31.144,52 77.861,30 15/X/202656 15/X/202657 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 3 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXXXXXXXX 132.645,40 88.430,27 221.075,67 15/X/202882 15/X/202883 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 36 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 
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Ens destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació local 

(Línia 1) 

Import 
concedit 

EUR Línia 
suport a 

reactivació 
econòmica 

(Línia 2) 

Import 
concedit € 

total 

Codi XGL 
Línia 1 

Codi XGL 
Línia 2 

Op. 
Comptable 

Línia 1 

Op. 
Comptable 

Línia 2 

Posició 
Línia 2 

Aplicació 
pressupostària  

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària   

Línia 2 

Ajuntament de 
Castell de l'Areny 

XXXXXXXXX 15.261,37 10.174,24 25.435,61 15/X/202622 15/X/202623 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 4 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Castellar de 

n'Hug 
XXXXXXXXX 8.556,65 17.381,98 25.938,63 15/X/202652 15/X/202653 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 5 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Castelldefels XXXXXXXXX 653.435,32 - 653.435,32 15/X/202654 - 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

- - G/30101/24100/46242 - 

Ajuntament de 
Castellet i la 

Gornal 
XXXXXXXXX 49.370,85 27.913,90 77.284,75 15/X/202841 15/X/202842 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 37 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Castellgalí 

XXXXXXXXX 49.870,46 26.838,29 76.708,75 15/X/202843 15/X/202844 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 38 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
XXXXXXXXX 41.780,16 27.853,44 69.633,60 15/X/202884 15/X/202885 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 39 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Castellterçol 

XXXXXXXXX 46.105,16 30.736,77 76.841,93 15/X/202626 15/X/202627 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 6 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 
XXXXXXXXX 44.015,52 29.343,68 73.359,20 15/X/202636 15/X/202637 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 7 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Centelles XXXXXXXXX 104.378,65 69.585,77 173.964,42 15/X/202638 15/X/202639 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 8 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Fígols XXXXXXXXX 15.154,48 10.102,99 25.257,47 15/X/202660 15/X/202661 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 9 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Fonollosa XXXXXXXXX 43.027,01 28.684,67 71.711,68 15/X/202886 15/X/202887 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 40 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 
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Ens destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació local 

(Línia 1) 

Import 
concedit 

EUR Línia 
suport a 

reactivació 
econòmica 

(Línia 2) 

Import 
concedit € 

total 

Codi XGL 
Línia 1 

Codi XGL 
Línia 2 

Op. 
Comptable 

Línia 1 

Op. 
Comptable 

Línia 2 

Posició 
Línia 2 

Aplicació 
pressupostària  

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària   

Línia 2 

Ajuntament de 
Gisclareny 

XXXXXXXXX 15.076,69 10.051,13 25.127,82 15/X/202875 15/X/202876 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 41 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Granera XXXXXXXXX 15.254,21 10.169,47 25.423,68 15/X/202888 15/X/202889 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 42 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Gualba XXXXXXXXX 42.712,11 28.474,74 71.186,85 15/X/202634 15/X/202635 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 10 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de La 
Granada XXXXXXXXX 45.524,51 30.349,67 75.874,18 15/X/202643 15/X/202644 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 11 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de La 
Llacuna 

XXXXXXXXX 18.498,91 12.332,60 30.831,51 15/X/202662 15/X/202663 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 12 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de La 
Nou de Berguedà 

XXXXXXXXX - 25.897,67 25.897,67 - 15/X/202695 - 1503000352 13 - G/12200/94210/46243 

Ajuntament de La 
Pobla de 

Claramunt 
XXXXXXXXX 46.667,76 31.111,84 77.779,60 15/X/202632 15/X/202633 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 14 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
L'Hospitalet de 

Llobregat 
XXXXXXXXX 1.057.731,84 705.154,56 1.762.886,40 15/X/202628 15/X/202629 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 15 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Mataró 

XXXXXXXXX 901.597,88 601.065,25 1.502.663,13 15/X/202674 15/X/202675 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 16 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Mediona 

XXXXXXXXX 46.844,76 31.229,84 78.074,60 15/X/202896 15/X/202897 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 43 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Montclar 

XXXXXXXXX 15.388,31 10.258,87 25.647,18 15/X/202664 15/X/202665 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 17 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

XXXXXXXXX 133.482,65 88.988,43 222.471,08 15/X/202666 15/X/202667 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 18 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 
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Ens destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació local 

(Línia 1) 

Import 
concedit 

EUR Línia 
suport a 

reactivació 
econòmica 

(Línia 2) 

Import 
concedit € 

total 

Codi XGL 
Línia 1 

Codi XGL 
Línia 2 

Op. 
Comptable 

Línia 1 

Op. 
Comptable 

Línia 2 

Posició 
Línia 2 

Aplicació 
pressupostària  

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària   

Línia 2 

Ajuntament de 
Rajadell 

XXXXXXXXX 28.017,35 - 28.017,35 15/X/202655 - 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

- - G/30101/24100/46242 - 

Ajuntament de 
Roda de Ter XXXXXXXXX 117.302,15 48.891,47 166.193,62 15/X/202679 15/X/202680 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 19 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Rubió XXXXXXXXX 15.720,31 10.480,20 26.200,51 15/X/202845 15/X/202846 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 44 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 
XXXXXXXXX 351.213,72 87.803,43 439.017,15 15/X/202650 15/X/202651 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 20 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
XXXXXXXXX 24.454,08 6.701,55 31.155,63 15/X/202684 15/X/202687 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 21 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

XXXXXXXXX 102.743,48 68.495,65 171.239,13 15/X/202893 15/X/202892 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 45 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

XXXXXXXXX 17.539,49 11.692,99 29.232,48 15/X/202878 15/X/202879 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 46 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 
XXXXXXXXX 59.694,00 24.888,73 84.582,73 15/X/202938 15/X/202941 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 61 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
XXXXXXXXX 48.100,49 32.067,00 80.167,49 15/X/202668 15/X/202669 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 22 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

XXXXXXXXX 207.907,22 138.604,81 346.512,03 15/X/202670 15/X/202671 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 23 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 
XXXXXXXXX 70.728,88 - 70.728,88 15/X/202848 - 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

- - G/30101/24100/46242 - 
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Ens destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació local 

(Línia 1) 

Import 
concedit 

EUR Línia 
suport a 

reactivació 
econòmica 

(Línia 2) 

Import 
concedit € 

total 

Codi XGL 
Línia 1 

Codi XGL 
Línia 2 

Op. 
Comptable 

Línia 1 

Op. 
Comptable 

Línia 2 

Posició 
Línia 2 

Aplicació 
pressupostària  

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària   

Línia 2 

Ajuntament de 
Sant Martí 

Sesgueioles 
XXXXXXXXX - 27.422,85 27.422,85 - 15/X/202692 - 1503000352 24 - G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
XXXXXXXXX 220.040,84 146.693,90 366.734,74 15/X/202900 15/X/202901 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 47 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Salvador de 

Guardiola 
XXXXXXXXX 60.000,00 23.681,42 83.681,42 15/X/202849 15/X/202850 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 48 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
XXXXXXXXX 159.419,47 - 159.419,47 15/X/202647 - 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

- - G/30101/24100/46242 - 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 
XXXXXXXXX 44.668,42 29.778,95 74.447,37 15/X/202672 15/X/202673 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 25 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
XXXXXXXXX 256.532,91 171.021,94 427.554,85 15/X/202688 15/X/202689 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 26 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Taradell 

XXXXXXXXX 104.502,85 59.609,78 164.112,63 15/X/202851 15/X/202852 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 49 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Tiana 

XXXXXXXXX 104.014,18 69.342,79 173.356,97 15/X/202902 15/X/202903 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 50 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Tona XXXXXXXXX 106.403,98 70.935,98 177.339,96 15/X/202898 15/X/202899 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 51 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Tordera XXXXXXXXX 321.513,53 47.675,69 369.189,22 15/X/202853 15/X/203233 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000537 1 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix XXXXXXXXX 60.000,00 20.766,22 80.766,22 15/X/202854 15/X/202855 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 52 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 
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Ens destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació local 

(Línia 1) 

Import 
concedit 

EUR Línia 
suport a 

reactivació 
econòmica 

(Línia 2) 

Import 
concedit € 

total 

Codi XGL 
Línia 1 

Codi XGL 
Línia 2 

Op. 
Comptable 

Línia 1 

Op. 
Comptable 

Línia 2 

Posició 
Línia 2 

Aplicació 
pressupostària  

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària   

Línia 2 

Ajuntament de 
Vacarisses 

XXXXXXXXX 100.087,52 66.725,01 166.812,53 15/X/202873 15/X/202872 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 53 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Vallcebre XXXXXXXXX 9.910,16 16.637,81 26.547,97 15/X/202856 15/X/202857 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 54 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Vallromanes XXXXXXXXX 46.315,76 30.877,17 77.192,93 15/X/202904 15/X/202905 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 55 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Viladecans XXXXXXXXX 502.181,49 334.787,66 836.969,15 15/X/202645 15/X/202646 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 27 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
XXXXXXXXX 319.595,78 213.063,85 532.659,63 15/X/202698 15/X/202699 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 28 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
XXXXXXXXX 509.452,37 339.634,91 849.087,28 15/X/202630 15/X/202631 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 29 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament del 
Bruc 

XXXXXXXXX 44.989,26 29.992,84 74.982,10 15/X/202867 15/X/202868 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 56 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

XXXXXXXXX 347.186,95 59.500,95 406.687,90 15/X/202648 15/X/203456 
Regularitzar 

amb incorpor. 
de romanents 

1503000655 1 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament 
d'Igualada XXXXXXXXX 317.845,09 211.896,73 529.741,82 15/X/202676 15/X/202677 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 30 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament 
d'Olost XXXXXXXXX 41.961,61 27.974,41 69.936,02 15/X/202890 15/X/202891 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 57 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 

Ajuntament 
d'Olvan XXXXXXXXX 18.699,19 12.466,13 31.165,32 15/X/202641 15/X/202642 

Regularitzar 
amb incorpor. 
de romanents 

1503000352 31 G/30101/24100/46242 G/12200/94210/46243 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 14.024.043,51 € (catorze milions 
vint-i-quatre mil quaranta-tres euros amb cinquanta-un cèntims), amb càrrec de les 
aplicacions següents del vigent pressupost corporatiu: 9.242.042,15 € (nou milions 
dos-cents quaranta-dos mil quaranta-dos euros amb quinze cèntims), amb càrrec de 
l’aplicació G/30101/24100/46242, els quals es regularitzaran comptablement un cop 
s’incorporin els romanents del pressupost de l’exercici 2014, i 4.782.001,36 € (quatre 
milions set-cents vuitanta-dos mil un euros amb trenta-sis cèntims), amb càrrec de 
l’aplicació G/12200/94210/46243, segons allò indicat a l’acord primer. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar un conveni 
de  col·laboració entre la Diputació de Barcelona i  l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, en l’àmbit de l’assistència tècnica i coo peració i els serveis de suport 
que la Diputació de Barcelona ofereix, en relació a mb la Biblioteca d’aquest 
municipi.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la 
Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67.b del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és 
obligatori per als municipis de més de cinc mil habitants. 
 
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del 
serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i 
cooperació. 
  
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: 
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i 
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es 
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació 
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de 
manera útil a les seves necessitats.  
 
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 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
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d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i publicada al BOPB de 13 de 
gener de 2015.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic.-  Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació 
ofereix en relació a la Biblioteca d’aquest municipi de la qual l’Ajuntament n’és titular, 
d’acord amb la minuta que a continuació es transcriu: 

 
“CONVENI CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACI Ó DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA 
D’AQUEST MUNICIPI 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, 
Diputat adjunt a la Presidència i delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, facultat 
d’acord amb la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i publicada al BOPB de 13 de gener, 
assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de data 16 de 
desembre de 2013, i publicat al BOPB de 20 de gener de 2014. 
 
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, representat per l’alcalde president, Il·lm. 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, assistit pel Secretari d’aquest Ajuntament Sr. Josep 
González Ballesteros.  
   
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b) 
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estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis 
de més de cinc mil habitants. 
 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1) 
estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera 
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els 
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions 
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages va inaugurar la primera biblioteca municipal en data  
21 d’abril de 1989 ubicada al c/ Jacint Verdaguer, la qual forma part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals. En data 4 d’abril de 1993 l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la 
Diputació de Barcelona van formalitzar el conveni de gestió d’aquesta Biblioteca. 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la voluntat de millorar els serveis, va acordar 
traslladar aquesta Biblioteca a un nou espai més ampli, inaugurat en data 7 de juny de 2014, 
al carrer Carles Buïgas, 35-37. 
 
Per a la construcció i l’equipament d’aquesta nova Biblioteca, en l’àmbit de suport al 
manteniment d’equipament i d’infraestructures del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2012-2015, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del 
dia 10/10/2013, s’aprovà el conveni específic de col·laboració amb aquest Ajuntament amb 
un ajut econòmic de 300.000 €. 
 
El present conveni va ser aprovat per ......... de l’Ajuntament i per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació en data ...........  
 
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents  
 

PACTES 
 
Primer: Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en 
relació amb la Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com 
establir els requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest 
suport. 
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La Biblioteca té la condició de servei públic municipal. I forma part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de 
la seva demarcació. 
 
Segon: Denominació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca, ubicada al carrer Carles Buïgas núm. 35-37 de Sant Fruitós de Bages, amb 
una superfície útil de 1.367 m2 i que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les 
seves dimensions i serveis bàsics, es denomina “Biblioteca de Sant Fruitós de Bages”.  
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer: Modificacions 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart: Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1 del present conveni. 
 
Cinquè: Compromisos 
 
5.1. La Diputació s’obliga a: 
 
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament 
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per al a biblioteca pública 
i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. L’Ajuntament, d’altra banda, 
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.  
 
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
 
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta 
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca 
a la seva col·lecció. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
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5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.   
 
5.2. L’Ajuntament s’obliga a: 
 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull la clàusula sisena. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  
 
5.2.3. Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca pública i el 
Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en 
el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
 
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, 
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual. 
 
5.2.5. Aportar anualment un fons de  manteniment de documents, com a mínim, d’igual 
quantia que aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure accés 
de la Biblioteca. 
 
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic. 
 
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics 
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.  
 
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
 
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts. 
 
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable 
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència. 
 
5.2.13. Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris virtuals. 
 
Sisè: Funcions i serveis 
 
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca local. 
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Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt 
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis 
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa 
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica 
general. 
 
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el 
Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei 
de biblioteca de 30 hores setmanals. 
 
Setè: Comissió de Seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es 
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la 
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la bi blioteca  
 
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons 
en lliure accés que disposa la Biblioteca. 
 
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran 
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària. 
 
Novè: Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit  i amb sis mesos d’anticipació.  
 
Són causes d’extinció d’aquest conveni, el mutu acord, la resolució o qualsevol altra causa 
admissible en dret. 
 
El present conveni deixa sense efecte l’anterior formalitzat en data 4 d’abril de 1993 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en relació a la gestió de la 
Biblioteca d’aquest municipi. 
 
Disposició transitòria 
 
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat 
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el  Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de selecció de personal 
que endegarà l’Ajuntament.”  

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació d’un 
conveni marc interadministratiu entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el departament d’ensenyame nt, per a la formació 
pràctica en centres de treball, en relació amb els estudiants de Formació 
Professional.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
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Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, al regular la Formació Professional, 
estableix que el currículum dels ensenyaments de formació professional inclourà una fase 
de formació pràctica en centres de treball per als alumnes que cursen aquests 
ensenyaments. 
 
Així mateix, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix que el mòdul de formació en 
centres de treball ha de formar part del currículum dels nivells formatius dels ensenyaments 
de formació professional. 
 
L'aplicació d'aquestes disposicions comporta que l’alumnat d'ensenyament secundari 
postobligatori perfeccioni la seva formació alternant l'estudi amb la realització de 
pràctiques professionals a les empreses. En aquesta línia s'ha de fomentar la 
participació dels agents socials en el disseny i planificació de la formació professional. 
 
Per aquest motiu, cal instrumentar mesures que facilitin la incorporació de les empreses 
i institucions al desenvolupament d'aquests ensenyaments, establint una estreta relació 
de les diverses famílies professionals i d’altres programes professionalitzadors 
autoritzats pel Departament d’Ensenyament, amb la dinàmica de la previsible evolució 
econòmica i social del país. 
 
Dins d’aquest context, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han 
acordat establir un marc de concertació en el qual s'hauran de materialitzar els 
corresponents convenis específics de col·laboració per a la realització de la formació 
pràctica en centres de treball per part de l'alumnat de Batxillerat, de Formació 
Professional o d'altres programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament 
d'Ensenyament i aquelles actuacions que comportin accions conjuntes del sistema 
educatiu i del món productiu, envers la millora dels ensenyaments professionalitzadors. 
 
D’acord amb l'apartat 3.4.i.1, per delegació de la presidència, i en relació amb el 14.7 
a.1, de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, modificada per 
Decret de la presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB 
de  13 i 22 de gener de 2015, respectivament) i pels motius exposats i la normativa 
aplicable, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR un conveni marc amb el departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per acollir els estudiants de Batxillerat, Formació 
Professional o d’altres programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament 
d’Ensenyament en un programa de pràctiques externes i formació complementària 
optativa a realitzar en diferents serveis de la Diputació de Barcelona, en els termes i el 
règim que s’estableix en el text de l’esmentat conveni, que es transcriu a continuació: 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

31/137 

“CONVENI MARC ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITA T DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I LA DIPUT ACIÓ DE BARCELONA, 
PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL. 
 
Barcelona,  
 
INTERVENEN: 
 
Pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el senyor Melcior Arcarons 
Rua, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, 
nomenat  pel Decret 273/2011, de 22 de febrer, (DOGC núm. 5825, de 24 de febrer de 
2011), i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de 
competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 
28 de juliol de 2011). 
 
Per la Diputació de Barcelona , el senyor Carles Rossinyol i Vidal, president delegat de 
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i noves tecnologies de la Diputació de Barcelona, en 
virtut de les facultats conferides pel decret de la presidència núm. 5/15, de data 8 de gener 
de 2015, i publicada en el BOPB de 13 de gener de 2015, assistit pel secretari delegat 
Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de la presidència de la 
corporació núm. 12577/2013, de data 16 de desembre de 2013, i publicat al BOPB de data 
20 de gener de 2014. 
 
En ús de les seves atribucions es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per 
formalitzar aquest acte i 
 
EXPOSEN: 
 
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, al regular la Formació Professional, estableix 
que el currículum dels ensenyaments de formació professional inclourà una fase de formació 
pràctica en centres de treball per als alumnes que cursen aquests ensenyaments. 
 
Així mateix, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix que el mòdul de formació en 
centres de treball ha de formar part del currículum dels nivells formatius dels ensenyaments de 
formació professional. 
 
L'aplicació d'aquestes disposicions comporta que l’alumnat d'ensenyament secundari 
postobligatori perfeccioni la seva formació alternant l'estudi amb la realització de pràctiques 
professionals a les empreses. En aquesta línia s'ha de fomentar la participació dels agents 
socials en el disseny i planificació de la formació professional. 
 
Per aquest motiu, cal instrumentar mesures que facilitin la incorporació de les empreses i 
institucions al desenvolupament d'aquests ensenyaments, establint una estreta relació de les 
diverses famílies professionals i d’altres programes professionalitzadors autoritzats pel 
Departament d’Ensenyament, amb la dinàmica de la previsible evolució econòmica i social del 
país. 
 
S'entén que l'adequada adaptació dels programes d'estudi al desenvolupament tecnològic i 
empresarial i a les demandes de qualificació del sistema educatiu requereix la participació dels 
diferents sectors econòmics i professionals, com a estaments col·laboradors de l'ensenyament 
professional, mitjançant la concertació dels corresponents convenis de col·laboració entre els 
col·lectius professionals interessats i el Departament d'Ensenyament. 
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D’acord amb l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica 
a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats, les entitats 
col·laboradores que acullin alumnat en formació pràctica hauran de pertànyer a 
organitzacions que hagin signat un conveni marc amb el Departament d’Ensenyament per a 
la formació pràctica en centres de treball. 
 
Dins d’aquest context, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han acordat 
establir un marc de concertació en el qual s'hauran de materialitzar els corresponents 
convenis específics de col·laboració per a la realització de la formació pràctica en centres de 
treball per part de l'alumnat de Batxillerat, de Formació Professional o d'altres programes 
formatius organitzats o autoritzats pel Departament d'Ensenyament i aquelles actuacions que 
comportin accions conjuntes del sistema educatiu i del món productiu, envers la millora dels 
ensenyaments professionalitzadors. 
 
Per tot el que abans s'ha exposat, ambdues parts formalitzen aquest acord, de conformitat 
amb les següents 
 
C L À U S U L E S 
 
Primera.-  Aquest conveni té per objecte establir el marc regulador dels convenis de 
col·laboració per a la formació en centres de treball, dins dels ensenyaments secundaris 
postobligatoris o programes formatius organitzats pel Departament d’Ensenyament, la qual es 
podrà dur a terme als centres de treball  o dependències de la Diputació de Barcelona, que 
tindrà, a tots els efectes, la consideració d'entitat col·laboradora. 
 
Segona.-  Els centres educatius que imparteixin ensenyaments secundaris postobligatoris 
podran fer els oportuns documents de compromís amb la Diputació de Barcelona.  Els 
documents esmentats hauran de materialitzar-se en el model normalitzat aprovat per l'Ordre 
ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els 
convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 3657 de 14.6.2002). 
 
Tercera.-  La finalitat d’aquests documents de compromís serà la realització de les pràctiques 
adients al perfil professional de l’alumnat. En qualsevol cas, com a requisit de validesa, 
s'exigirà l’anuència de l’alumne o en cas de minoria d’edat, del pare, mare o tutor. Els noms i 
les signatures d’aquests s’incorporaran al document. 
 
Quarta.-  Podrà fer pràctiques l’alumnat que en el moment de la signatura del corresponent 
document sigui major de 16 anys. Així mateix, aquests/es alumnes hauran d’estar 
matriculats/des prèviament en algun dels ensenyaments secundaris postobligatoris o inscrit en 
programes professionalitzadors organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament que 
requereixen la realització de les pràctiques formatives en centres de treball. 
 
Les pràctiques de l’alumnat han de tenir com a referència la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals (LLPRL) i, en el cas de l’alumnat menor entre 16 i 18 anys, 
caldrà atenir-se a la regulació específica dels articles 25 a 28 de la LLPRL i la Directiva 
89/391/CEE, de 12 de juny. 
 
Cinquena.-  L’acompliment de les pràctiques esmentades es durà a terme com a part integrant 
dels estudis acadèmics. El temps dedicat a les pràctiques s'haurà d'alternar i estructurar 
sempre possibilitant la normal evolució dels ensenyaments cursats al centre. El temps màxim 
de dedicació a les pràctiques en entitats col·laboradores serà, com a norma general, de quatre 
hores diàries, i de vint hores setmanals. 
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Sisena.-  En cap supòsit l'execució de les pràctiques implicarà relació laboral o de serveis 
retribuïts i el seu acompliment, que es basarà en el respecte i consideració mutus, no 
suposarà la incorporació de l'alumne a l'àmbit laboral de la Diputació de Barcelona. El 
seguiment, avaluació i control de les pràctiques serà realitzat pel centre educatiu a través dels 
diferents tutors de pràctiques professionals, supervisats pel coordinador de formació 
professional, que en serà el responsable. Per la seva part, la Diputació de Barcelona haurà de 
designar una persona responsable de pràctiques, d’entre el seu personal, que garanteixi el 
desenvolupament normal del pla d’activitats acordat.   
 
Setena.-  Els documents de compromís signats entre el centre educatiu i la Diputació de 
Barcelona s’extingiran:  

 
a) Per l’expiració del temps de vigència. 
b) Per la baixa de l’alumne/a matriculat/da en el centre educatiu o inscrit/a a l’entitat que 

imparteix programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament. 
c) Per mutu acord de les parts. 
d) Per denúncia d’una de les parts. En cas de denúncia per part del centre docent, cal 

proposta raonada del/de la tutor/a de pràctiques, escoltat per l’equip docent i informada la 
Diputació de Barcelona. Si la denúncia es per part de la Diputació de Barcelona, serà 
suficient la comunicació adreçada al centre docent. En cas que a data de l’esmentada 
comunicació s’estigui duent a terme la formació pràctica d’algun alumne, l’extinció tindrà 
efectes a partir de l’endemà de l’acabament de la formació pràctica. 

e) Les generals establertes a la legislació vigent. 
 

Vuitena.-  L’alumnat matriculat en centres dependents del Departament d’Ensenyament 
disposa d'una pòlissa d’assegurança d’accidents personal per tal de cobrir les contingències 
que no es trobin protegides per l'assegurança escolar, sempre que se suscitin com a 
conseqüència de les pràctiques formatives i no provinguin de fets que donin lloc a 
responsabilitats administratives derivades d'infraccions de les normes de seguretat i salut 
laboral, ni d'altres fets aliens a les esmentades pràctiques. 
 
Novena.-  A més de les actuacions destinades a la realització de la formació pràctica en 
centres de treball, les parts, de mutu acord, podran portar a terme projectes conjunts per a la 
realització d'accions formatives complementàries,  amb el fi de promoure tant la inserció 
laboral dels joves a la corporació o empreses associades, com el reciclatge i formació de 
professors i experts, en funció de les necessitats i disponibilitats que puguin produir-se en els 
diferents nivells d'especialització, amb la utilització de la metodologia emprada pel sector.  
 
Els centres educatius es comprometen a mantenir la confidencialitat de tota la informació 
tècnica o comercial que rebin amb motiu de l’execució d’aquest conveni de col·laboració i dels 
documents de compromís que en virtut d’aquest acord es subscriguin. 
 
Desena.-  Aquest conveni marc no comporta cap despesa econòmica per a les parts. 
 
Onzena.- Les parts fan constar, de manera expressa, que s'abstindran de fer cap mena de 
tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència de l'aplicació 
d'aquest conveni. De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercers les dades 
esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar amb estricta confidencialitat 
les mateixes d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre de 1999, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
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Així mateix es respectarà tot allò establert a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil del dret  a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
 
Dotzena.- Les pràctiques objecte d'aquest conveni, en no ser retribuïdes,  resten excloses 
de l'aplicació dels mecanismes d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social 
previstos al RD 1493/2011,de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions 
d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en 
programes de formació, en desenvolupament del que preveu la disposició addicional  
tercera de la Llei 27/2011, de l’1 d’agost, sobre actualització adequació i modernització del 
sistema de la Seguretat Social. 
 
Tretzena.-  Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una 
validesa de quatre anys.  
 
Catorzena.-  Seran causes de rescissió d'aquest conveni: 

 
1. Per mutu acord de les parts. 
2. Per denúncia d’una de les parts, amb un preavís mínim de sis mesos. 
3. Per les causes generals establertes a la legislació vigent. 
 
Quinzena.- Les clàusules anteriors són d’estricte compliment per les dues parts signatàries 
d’aquest conveni i es podran incloure altres pactes dins d’aquest conveni, previ acord 
d’ambdues parts. 
 
Setzena.- Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord 
que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest document, o sobre l’incompliment de les 
obligacions que se’n derivin, d’acord amb el principi de lleialtat institucional. 
 
En cas que no es pugui arribar a un acord, la resolució dels conflictes serà competència dels 
tribunals de l’ordre contenciós administratiu. 
 
Per tal que així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat 
exemplar i a un sol efecte en lloc i data indicats a l’encapçalament.” 

 
Segon. AUTORITZAR a la cap de l’Oficina d’Accés i Gestió de la Contractació per a la 
signatura dels projectes formatius a desenvolupar en el marc del conveni que s’aprova 
pel present acord. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, declarar un vehicle 
com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l ’inventari de béns de la 
Diputació de Barcelona així com autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, ha comunicat a aquesta 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de tramitar l’expedient administratiu 
oportú per a la cessió d’un vehicle, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.   
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Atès que l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la 
cessió d’un vehicle.  
 
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 2 de febrer 
de 2015, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària 
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva 
declaració simultània com a efecte no utilitzable. 
 
Atès que l’esmentat bé no pot ésser d’utilitat per cap altre Servei o departament de la 
Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques tècniques, i al seu grau 
d’obsolescència.  
 
Atès que l’Ajuntament de Vilassar de Mar s’ha mostrat interessat en l’esmentat bé, per 
tal de destinar-lo a les seves finalitats específiques, i que està inscrit en el registre 
especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la 
cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la 
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).  
 
Vistos  la  Memòria  i l’Informe  jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
data 30 de gener i 2 de febrer de 2015 respectivament. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 8 de 
gener de 2015 (núm. de registre 5/15), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat Punt 3.2 lletra h) 
de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 29/15 de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de 
gener de 2015, respectivament).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
  

ACORDS 
 
Primer.- DECLARAR el bé moble relacionat, que serà cedit a l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar, com a efecte no utilitzable per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que 
preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles”(BOPB 
núm. 35, del 9.2.1996).  
 

Actiu Fet 
econòmic 

Data 
fet 

Família 
morfològica Descripció Base Amortització 

acumulada Valor Net  

F018138 H107251 13/06/2001 320101 

1 Furgoneta marca 
Peugeot , model 

Partner , matrícula 
XXXXXXX , sèrie 
XXXXXXXXXXXX 

11.689,45 € 11.689,45 € 0 € 
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Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic de 
“baixa per cessió”. 
 
Tercer.-  AUTORITZAR la cessió gratuïta de l’esmentat bé a l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo.  
 
Quart.- CONDICIONAR  l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, que haurà de ser notificada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
La cessió comportarà l’obligació per part de l’Ajuntament de Vilassar de Mar,  
d’efectuar la contractació de la pòlissa d’assegurances, així com del canvi de titularitat 
del vehicle a la Direcció General de Trànsit.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Vilassar de Mar per al seu 
coneixement i efecte. 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar una minuta 
de conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajun tament de Barcelona amb 
l’objecte de cedir l’ús de la planta baixa i entres òl de l’immoble del carrer Sant 
Pere Mitjà, núm. 52, propietat de la Diputació de B arcelona, a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Antecedents.  
 
La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici del carrer Sant Pere Mitjà, núm. 
52, de Barcelona, del que formen part els immobles situats a la planta baixa i el pis 
entresòl amb una superfície construïda de 113,04 m2 en planta baixa i 113,04 en pis 
entresòl, que consta inscrit en el Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, finca 
número 456, tom 666, llibre 19 Secció 4a, foli 112 i en l’Inventari de Béns de la 
Corporació amb els codis d’actiu F000013 a nivell de terreny i F000868, a nivell 
d’edifici, amb naturalesa de bé patrimonial 
 
El valor base dels referits immobles és de 67.317,73 € d’acord amb l’Inventari de Béns 
de la Corporació. 
 
Sol.licitud de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
L’Ajuntament de Barcelona s’ha dirigit a la Diputació de Barcelona per tal de sol·licitar 
l’ús dels immobles de la planta baixa i del pis entresòl de l’edifici del carrer Sant Pere 
Mitjà, número 52, de Barcelona, amb la voluntat de destinar-los a equipament cívic i 
com a centres integradors per a les associacions i entitats del barri que l’Ajuntament 
de Barcelona consideri convenient a tal efecte. 
 

L’Ajuntament de Barcelona ens manifesta la necessitat de disposar d’un espai a on 
puguin reunir-se les diferents associacions i entitats del barri que desenvolupin 
activitats beneficioses per als ciutadans. 
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Segons el previst a la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i a 
l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de dates 23 i 27 de 
gener de 2015, respectivament. 
 
Aquesta Corporació no té previst que els espais sol·licitats s’ocupin pels serveis ni 
departaments de la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que és voluntat de la Diputació de Barcelona col·laborar amb el desenvolupament 
de les activitats de l’Ajuntament de Barcelona, doncs aquestes redunden en benefici 
del conjunt de ciutadans de la província de Barcelona, mitjançant la cessió d’ús de la 
planta baixa i el pis entresòl, de l’edifici del carrer Sant Pere Mitjà, núm. 52, de 
Barcelona per un període inicial de quatre anys i prorrogable per quatre anys més. 
 
Règim jurídic . 
 
De conformitat el què disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al 
compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, 
tindran plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o 
alienar tota classe de béns. 
 
En quant a les relacions interadministratives, d’acord amb l’article 55, actual lletra e), 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en les 
relacions recíproques entre les diferents administracions aquestes hauran de prestar, 
en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres administracions 
puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves activitats, en relació amb  
l’article 10 de la mateixa norma i en relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya i amb l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
L’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, estableix que les Administracions Públiques ajustaran les 
seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi de lleialtat institucional, 
observant entre altres obligacions les de cooperació i assistència. 
 
L’article 36.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, estableix que són competències pròpies de la Diputació, en tot cas, l’assistència 
i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, i per tant en el marc de les  
atribucions que la vigent legislació de Règim Local confereix a les diputacions, la 
Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i col·laboració amb 
altres administracions, especialment en l’àmbit local, per a la consecució de finalitats 
d’interès comú. Aquesta voluntat ha quedat palesa en nombrosos acords i convenis, 
així com en diferents activitats realitzades per la pròpia Corporació. 
 

L’article 145.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, no bàsic, permet la cessió d’ús dels béns o drets amb 
l’obligació del cessionari de destinar els béns a la finalitat expressada en el 
corresponent acord. 
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Així mateix, el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, no regula estrictament la cessió d’ús gratuïta per un temps 
determinat, però si regula en els articles 75 i següents la cessió en precari de l’ús dels 
béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o privades sense ànim 
de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre en 
benefici d’interessos de caràcter local, articles que serien aplicables per assimilació en 
aquest supòsit i que permeten l’adjudicació directa quan ho requereixen les 
peculiaritats del bé o els interessos locals a satisfer. 
 
Així mateix l’article 186 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, no bàsic, estableix la possibilitat de celebrar convenis amb 
altres Administracions públiques o amb persones jurídiques de dret públic o de dret 
privat que pertanyin el sector públic, amb el fi d’ordenar les relacions de caràcter 
patrimonial. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 8.1.c) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques, de caràcter bàsic; l’article 86.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú; l’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 
75.3 i 178 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, amb relació als principis de publicitat i transparència, se 
sotmet aquesta cessió d’ús a informació pública.  
 
Segons l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció 
del model normal de comptabilitat local, es procedeix d’acord amb allò que s’estableix 
a la seva norma de reconeixement i valoració 19ª, a on es regulen les adscripcions i 
altres cessions gratuïtes d’ús de béns i drets, al ser en aquest cas l’operació per un 
període de 4 anys i ser la vida útil del bé de 17 anys, es tracta d’un supòsit en que el 
període de cessió és inferior a la vida útil de l’immoble, per tant la Diputació de 
Barcelona com a entitat cedent haurà de realitzar la corresponent operació comptable. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret de data 11 de 
desembre de 2013 (núm. de registre 11876/13), va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2.f) 
segons la Refosa núm. 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 i modificada per 
Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB 
de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament. 
 
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 minuta de conveni que regula la cessió d’ús dels espais de la 
planta baixa i del pis entresòl de l’immoble del carrer Sant Pere Mitjà, número 52, de 
Barcelona, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
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“CONVENI RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS A FAVOR DE L’AJUN TAMENT DE 
BARCELONA, DE LA PLANTA BAIXA I ENTRESÒL DE L’EDIFI CI DEL C/SANT PERE 
MITJÀ, 52 DE BARCELONA  
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per .................. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA, amb NIF XXXXXXXXX, representat per .................. 
  
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici del carrer Sant Pere Mitjà, núm. 52, de 
Barcelona, del que formen part els immobles situats a la planta baixa i el pis entresòl 
respectivament amb una superfície construïda de 113,04 m2 en planta baixa i 113,04 en pis 
entresòl, que consta inscrit en el Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, finca 
número 456, tom 666, llibre 19 Secció 4a, foli 112 i en l’Inventari de Béns de la Corporació 
amb els codis d’actiu F000013 a nivell de terreny i F000868, a nivell d’edifici, amb 
naturalesa de bé patrimonial 
 
II. Que l’Ajuntament de Barcelona, en data 9 de gener de 2015, ha presentat escrit a la 
Diputació de Barcelona sol·licitant els esmentats immobles per una necessitat de disposar 
d’uns espais que serveixin com a centres integradors per cedir a les associacions i entitats 
del barri.  
 
III. Per aquest motiu, amb l’objecte que l’Ajuntament de Barcelona pugui cedir a les 
associacions i entitats que consideri convenient aquests immobles, la Diputació de 
Barcelona té la voluntat de cedir amb caràcter gratuït, l’ús dels immobles de la planta baixa i 
entresòl de l’edifici del carrer Sant Pere Mitjà, 52 de Barcelona a favor de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
IV. Que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i 
col·laboració amb altres administracions, especialment en l’àmbit local, per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat ha quedat palesa en nombrosos acords i 
convenis, així com en diferents activitats realitzades per la pròpia Corporació. 
 
Com a conseqüència dels antecedents exposats, reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, acorden subscriure un conveni d’acord amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni la cessió d’ús, per part de la Diputació de Barcelona a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona, dels immobles situats a la planta baixa i pis entresòl de l’edifici 
situat al carrer Sant Pere Mitjà, número 52, de Barcelona, propietat de la Diputació de 
Barcelona, amb una superfície construïda de 113,04 m2 en planta baixa i 113,04 m2 en pis 
entresòl, i que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu 
F000013 a nivell de terreny i F000868 a nivell d’edifici, amb naturalesa jurídica de bé 
patrimonial, per a ser destinats com a centres integradors de les associacions i entitats del 
barri que l’Ajuntament de Barcelona consideri convenient. 
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Segon.- Destinació 
 
L’Ajuntament de Barcelona haurà de destinar els immobles de la planta baixa i el pis 
entresòl de l’edifici del carrer Sant Pere Mitjà, 52, de Barcelona, com a equipament cívic per 
a les associacions i entitats que l’Ajuntament de Barcelona consideri convenient a tal efecte. 
  
En cas que l’Ajuntament utilitzi per a destí diferent a l’indicat en el paràgraf anterior els 
immobles objecte de cessió d’ús tornarà a la possessió i lliure disposició de la Diputació de 
Barcelona, quedant sense efecte el present conveni, sense necessitat de preavís o 
requeriment previ de cap mena.   
 
Tercer.- Contraprestació econòmica  
 
La present cessió d’ús és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació 
econòmica. 
 
Quart.- Termini, vigència i eficàcia del conveni 
 
El present conveni tindrà una durada de quatre anys, a comptar des de la darrera data de la 
seva signatura, moment a partir del qual estarà plenament vigent i desplegarà tots els seus 
efectes.  
 
Una vegada finalitzat el període establert en el paràgraf anterior, el conveni es podrà 
prorrogar de forma expressa per quatre anys més. 
 
Cinquè.- Despeses i impostos 
 
L’Ajuntament de Barcelona assumirà totes les despeses que puguin originar-se en concepte 
de l’Impost sobre Béns Immobles, així com d’altres impostos i taxes estatals i municipals, i la 
resta de despeses dels immobles. 
 
Sisè.- Acta de Lliurament  
 
En el moment en que es porti a terme el lliurament dels immobles per part de la Diputació de 
Barcelona es procedirà a la realització d'un informe tècnic descriptiu de l'estat dels immobles 
i es complimentarà en una acta que signaran ambdues parts. 
 
Setè.- Obres 
 
1. L’Ajuntament de Barcelona haurà de vetllar per la conservació i manteniment dels 
immobles objecte de cessió d’ús, així com de les seves instal·lacions en compliment de les 
disposicions legals i reglamentàries d’aplicació. 
 
A tal efecte l’Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses, ordinàries i extraordinàries, 
dels immobles i assumirà les despeses pròpies de conservació i manteniment. 
 
2. L’Ajuntament de Barcelona no podrà fer cap tipus d’obra ordinària, extraordinària o 
estructural en els immobles cedits en ús, fora d’obres menors o reparacions de manteniment 
d’instal·lacions o altres, sense l’autorització expressa de la Diputació de Barcelona. 
 
L’autorització esmentada requerirà sol·licitud prèvia acompanyada de memòria o projecte 
d’obres, que haurà de ser informada pels Serveis tècnics de la Corporació i, en tot cas, la 
realització dels treballs serà a càrrec de Ajuntament de Barcelona. 
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3. En qualsevol cas aniran per compte i càrrec de l’Ajuntament de Barcelona els costos 
relatius a les llicències d’obres que sigui necessari tramitar, així com, si s'escau, adequar els 
immobles i les seves instal·lacions al compliment de les normatives tècniques, de seguretat, 
de sostenibilitat o d'altres que puguin establir-se per les distintes administracions 
competents mentre sigui vigent aquesta cessió d’ús. 
 
Vuitè.- Permisos i llicències. 
 
Si per a l’exercici de les activitats per les quals s’efectua aquesta cessió d’ús fossin 
necessaris permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions o ens públics, 
serà responsabilitat exclusiva de l’Ajuntament de Barcelona la seva obtenció, així com el 
pagament de qualsevol import relacionat amb les mateixes.  
 
En relació a les llicències d’obres es regula de conformitat amb el pacte setè, punt 3, 
anterior.  
 
Novè.- Comptadors i subministraments continus 
 
Els serveis d’aigua, electricitat i altres subministraments dels immobles cedits aniran a 
càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona facilitarà la documentació i dades necessàries a l’Ajuntament per 
tal què aquest pugui realitzar el canvi de titular de les pòlisses dels contractes de 
subministraments actualment vigents. 
 
Qualsevol instal·lació que generi algun tipus de servitud, haurà de ser prèviament aprovada 
per la Diputació de Barcelona. 
 
Desè.- Responsabilitats i assegurances 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil 
o penal per les vicissituds que es puguin produir en els immobles de la planta baixa i 
entresòl de l’edifici del carrer Sant Pere Mitjà, número 52 de Barcelona, cedit l’ús a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o 
seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general en els immobles  
objecte de cessió. 
 
L’Ajuntament de Barcelona serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se 
en les persones, els béns i els immobles utilitzats sempre que hagi causa imputable al 
funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen. 
 
En el cas que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de possibles danys o 
perjudicis, l’Ajuntament de Barcelona rescabalarà a la Diputació el seu import, sempre que 
hi hagi causa imputable al funcionament  i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, sense 
perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants directes dels danys. 
 
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament de Barcelona contractarà 
o inclourà a les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, 
els immobles objecte de cessió d’ús, per tal de cobrir els danys que per determinades 
causes es puguin produir. 
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Les indemnitzacions que es puguin produir com a conseqüència de l’anteriorment esmentat 
es destinaran per l’Ajuntament de Barcelona, a reparar els danys causats o per fer front a 
qualsevol responsabilitat derivada dels riscos coberts.  
 
Les obres a realitzar per aquest concepte es regularan d’acord amb allò previst en el pacte 
setè. 
 
Onzè.- Gestió dels immobles. 
 
L’Ajuntament de Barcelona serà qui determinarà les entitats i associacions que podran 
utilitzar els esmentats immobles, les quals hauran de complir la destinació prevista en el 
pacte segon, i aquestes assumiran en qualsevol cas les responsabilitats que es puguin 
derivar al respecte.  
 
Restarà a criteri de l’Ajuntament de Barcelona la concreció de l’instrument jurídic en virtut 
del qual les associacions i entitats poden utilitzar els immobles objecte d’aquesta cessió 
d’ús, i que en tot cas restarà supeditat al termini de vigència d’aquest conveni. 
 
Anualment, l’Ajuntament de Barcelona lliurarà a la Diputació de Barcelona una memòria 
explicativa de la gestió dels immobles i de les associacions i entitats que els utilitzin. 
 
Dotzè.- Seguretat. 
 
L’Ajuntament de Barcelona haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal de que les 
diferents associacions i entitats que ocupin aquests immobles, compleixin en tot moment 
amb la normativa vigent respecte a l’aforament de persones, mesures de seguretat i 
d’evacuació dels locals. 
 
Tretzè.- Causes d’extinció del conveni. 
 
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, el conveni s’extingirà:  
 
Per l’incompliment de les condicions establertes als presents pactes. 
 
Per la destinació dels espais cedits en ús a finalitats que es considerin inadequades o 
suposin un perill per l’estat de l’immoble, supòsit en el qual revertiran de forma automàtica a 
la Diputació de Barcelona. 
 
Catorzè.- Provisió de material  
 
L’Ajuntament de Barcelona, com a cessionari dels immobles, proveirà tot el mobiliari i estris 
necessaris per al desenvolupament de les activitats i els retirarà en un termini no superior 
als trenta dies a comptar des de la finalització del conveni, passats els quals s’entendrà que 
tot allò no retirat resta en benefici i propietat de la Diputació de Barcelona.  
 
Quinzè.- Reversió i obres de millora 
 
En el moment de resolució del conveni, o d’acabament del mateix per la finalització del 
termini establert, els immobles cedits en ús d’acord amb el present conveni revertiran a la 
Diputació de Barcelona juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores efectuades, 
sense dret a pagament o indemnització a favor de l’Ajuntament de Barcelona, restant obligat 
l’Ajuntament a restituir-los en adequat estat d’ús, incloses les instal·lacions, i d’acord amb 
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les normatives i reglamentacions vigents en aquell moment.  A aquest efecte, les parts 
signaran una acta de recepció dels espais.  
 
Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona lliurarà qualsevol documentació tècnica referent als 
esmentats locals.   
 
Setzè.- Devolució dels immobles.  
 
Finalitzat el termini d’aquest conveni o en cas d’extinció per qualsevol causa, l’Ajuntament 
de Barcelona, haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona la possessió dels immobles cedits 
en ús mitjançant la devolució de les claus, així com els duplicats que hagués realitzat, en el 
moment de la finalització o extinció d’aquest. 
 
En el moment de lliurament els immobles cedits i totes les seves instal·lacions hauran 
d’estar en el mateix estat de manteniment i conservació que en el moment de la signatura 
del conveni. 
 
Dissetè.- Naturalesa del conveni 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb exclusió de 
qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i contenciós 
administratiu amb competència a la província de Barcelona.  
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat 
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Segon.-  SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i un edicte que 
s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que puguin presentar-se les 
al·legacions que s’estimin convenients. 
 
Tercer.-  DECLARAR que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Quart.- PROCEDIR a segregar dels actius F000868 i F000013 els espais 
corresponents a la planta baixa i el pis entresòl de l’edifici Sant Pere Mitjà núm. 52, i la 
part proporcional del sòl, a fi de que constitueixin nous actius a l’Inventari de béns de 
la Corporació, per poder efectuar l’operació patrimonial corresponent. 
 
Cinquè.-  DETERMINAR que la cessió d’ús, a efectes comptables, es realitza d’acord 
amb el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19ª de la Instrucció de 
Comptabilitat de l’Administració Local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial, d’acord amb 
les dades de l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona que s’adjunten a l’annex,  
així com els ajustaments comptables que puguin ser necessaris. 
 
Sisè.-  FACULTAR al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies per a la signatura del conveni i qualsevol altre document que pugui 
derivar-se dels presents acords. 
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, als efectes escaients. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat  

 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de CGG 
Services, S.A., en resolució de l’expedient núm. 20 14/7194.- 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 15/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de CGG Services, S.A. de data 8 de setembre de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’un estudi sísmic, a les carreteres BV-3003 
del PK 2+000 al PK 13+500, al terme municipal de Callús i  BV-3008 del PK 16+000 al 
PK 19+500, al terme municipal de Fonollosa, ambdós marges i tram no urbà 
(expedient núm. 2014/7194). 
 
En data 19/12/2014 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 CGG Services, S.A. en data 8 de setembre 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'expresse n a continuació:   
 
- S’actuarà fora del domini públic de la carretera. 
 
- El pas de vehicles no comportarà cap tipus d’obra. 
 
- Es garantirà la seguretat viària. 
 
- Es prendran les mesures necessàries perquè el perjudici a l’usuari de la carretera 

sigui mínim. 
 
- 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. 

 
- Si fos necessari, es senyalitzaran itineraris alternatius . 

 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a CGG Services, S.A., autorització per a la 
realització d’un estudi sísmic, a les carreteres BV-3003 del PK 2+000 al PK 13+500, al 
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terme municipal de Callús i  BV-3008 del PK 16+000 al PK 19+500, al terme municipal 
de Fonollosa, ambdós marges i tram no urbà (expedient núm. 2014/7194), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  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.  
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a CGG Services, S.A., 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. 
E.C.S.,  en resolució de l’expedient núm. 2014/9732 .- 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 19/11/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de E.C.S. de data 11 de novembre de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera 
N-141d del PK XXXX al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Vilanova de Sau (expedient núm. 2014/9732). 
 
En data 24/12/2014 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. E.C.S. en data 11 de novembre 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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- El rètol serà de “direcció final”. Les característiques de dimensions i disseny del rètol 
seran segons s’indica al “Manual de Senyalització d’Orientació Interurbana” de la 
Generalitat de Catalunya. El rètol contindrà únicament la menció “XXXXXX” amb el 
pictograma normalitzat de “XXXXX”, segons el mateix “Manual de Senyalització 
d’Orientació Interurbana” de la Generalitat de Catalunya. 

 
- La instal·lació es podrà realitzar a l’embocadura del camí, fora de la cuneta, el més 

lluny de la calçada de manera que no dificulti les tasques de conservació de la 
carretera. 

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

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

 
  Condicions 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. 
 
- 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.” 

 

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

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d’informes i tramitació d’expedients i de 50,63 €, per concessió 
d’autoritzacions en trams no urbans de carretera, per instal·lació de rètols informatius. 
 

Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
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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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a la Sra. E.C.S., autorització d’obres d’instal·lació 
rètol informatiu, a la carretera N-141d del PK XXXX al PK XXXX, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Vilanova de Sau (expedient núm. 2014/9732), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per 
un import de 50,63 €, per emissió d’informes i tramitació d’expedients i de 50,63 €, per 
concessió d’autoritzacions en trams no urbans de carretera, per instal·lació de rètols 
informatius. 
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a E.C.S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
M.C.L., en resolució de l’expedient núm. 2014/10281 .- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 02/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. M.C.L. de data 1 de juny de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’estassada de vegetació, a la carretera BV-5224 del 
PK XXXX al PK XXXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere 
de Torelló (expedient núm. 2014/10281). 
 
En data 23/12/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. M.C.L. en data 1 de juny 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 que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expresse n a continuació:   
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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. 

 
- 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. 

 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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.” 

 
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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. M.C.L., autorització d’estassada de 
vegetació, a la carretera BV-5224 del PK XXXX al PK XXXX, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (expedient núm. 2014/10281), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  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.  
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució al Sr. M.C.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 

18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 
Comarcal d’Osona, en resolució de l’expedient núm. 2014/4619.- 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 29/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Consell Comarcal d'Osona de la mateixa data, en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de millora d'accés existent, a la 
carretera BV-5225 del PK 1+130 al PK 1+140, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de les Masies de Voltregà (expedient núm. 2014/4619). 
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En data 05/12/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Consell Comarcal d'Osona en data 29 de maig de 
2014 i d’acord amb el que disposen els articles 125 i 128.1 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el projecte presentat. 
 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà 
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les 
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la 
normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

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

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

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

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

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

 

- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 
carretera superior a la distància mínima de parada. Es tallaran els arbres dins de la 
zona d’influència de la carretera que treguin visibilitat a l’accés.  

 

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

 

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

 

- S’evitarà l’aportació de nous cabals d’aigua a la calçada generats per l’actuació 
autoritzada. 
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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. 

 
- 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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

56/137 

- 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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 

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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Consell Comarcal d'Osona, autorització d’obres 
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de millora d'accés existent, a la carretera BV-5225 del PK 1+130 al PK 1+140, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de les Masies de Voltregà (expedient núm. 
2014/4619), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal d'Osona, amb domicili a 
efectes de notificacions a Vic (08500), carrer Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 
5, 3r, amb indicació dels recursos procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
LL.F.R., en resolució de l’expedient núm. 2014/7488 .- 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 23/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ll.F.R. de data 22 de setembre de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització  per a la realització d’obres de construcció de tancament diàfan i obres 
d'urbanització, a la carretera BV-4401 del PK XXXX al PK XXXX, marge esquerre, 
tram urbà, al terme municipal de Gaià (expedient núm. 2014/7488). 
 
En data 10/12/2014 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 Ll.F.R. en data 22 de setembre de 2014 i d’acord 
amb el que disposen els articles 104.e, 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'expresse n a continuació:   
 
Obres de pavimentació: 
 

- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la carretera i de tots els elements 
funcionals de la mateixa. En cap cas s’aportarà aigües a la calçada de la carretera ni 
al seus marges. 

 
- 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.  
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Construcció de tancament diàfan: 
 

- La tanca es situarà fora de la zona de domini públic o dins del límit que estableix el 
planejament vigent. En cap cas suposarà un obstacle ni minvarà la visibilitat de la 
carretera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Ll.F.R., autorització d’obres de construcció de 
tancament diàfan i obres d'urbanització, a la carretera BV-4401 del PK XXXX al PK 
XXXX, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Gaià (expedient núm. 
2014/7488), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  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. 
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a Ll.F.R., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Castellví de la Marca, en resolució  de l’expedient núm. 
2014/8388.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 17/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellví de la Marca de data 16 d'octubre de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'un 
passeig peatonal i d'un carril bici, a la carretera BV-2176 del PK 3+810 al PK 3+870, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Castellví de la Marca (expedient 
núm. 2014/8388). 
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En data 11/12/2014 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 Castellví de la Marca en data 16 
d'octubre 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:   
 
- 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. 

 
- 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. 

 
- No s’actuarà sobre el talús de la carretera. 
 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera ni es situin a la zona de domini públic 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.  

 
- No es plantaran arbres a l’embocadura dels accessos per tal de no diminuïr la 

visibilitat dels usuaris. 
 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada, 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. Seran de 90 cm. de costat ( 60 
cm. en el cas de senyals quadrades), reflexives nivell 2. 

 
- Es donarà continuïtat a les aigües que discorren per les cunetes al llarg de l’àmbit de 

l’actuació. Tots els nous 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 les carreteres ni a les propietats col·lindants.  
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- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li s’hauran de 
protegir i instal·lar el més lluny possible de la calçada.  

 
- Aquesta autorització no contempla el pintat de cap pas de vianants o ciclistes en la 

carretera BV-2176 que haurà de ser objecte d’autorització específica. Aquesta 
autorització ha de preveure mesures de continuïtat i protecció a ambdós costats del 
mateix  així com, al tractar-se d’una zona interurbana, de les mesures d’advertiment i 
limitació necessàries a la carretera BV-2176. 

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

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

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

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

la carretera. 
 

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 

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

 

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

 

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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015 i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).  
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Castellví de la Marca, 
autorització d’obres de construcció d'un passeig peatonal i d'un carril bici, a la 
carretera BV-2176 del PK 3+810 al PK 3+870, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Castellví de la Marca (expedient núm. 2014/8388), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Castellví de la Marca, amb 
domicili a efectes de notificacions a Castellví de la Marca (08732), Av. Catalunya, 6, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Castellar del Riu, en resolució de l’expedient núm. 2014/8731.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 28/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellar del Riu de data 22 d'octubre de 2014 
en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres de construcció de dos 
nous accessos, a la carretera BV-4243 del PK 3+102 al PK 3+433, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Castellar del Riu (expedient núm. 2014/8731). 
 
En data 09/12/2014 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 Riu en data 22 d'octubre 
de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
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- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

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

carretera superior a la distància mínima de parada. A tal efecte, s’haurà de garantir 
aquesta visibilitat en tot moment retirant dels marge de la carretera de qualsevol 
objecte o vegetació que disminueixi la visual des dels accessos.  

 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el 

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

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres comptats 

des de l’aresta fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo 
en bon estat de conservació. 

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

calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
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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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a  l’Ajuntament de Castellar del Riu, autorització 
d’obres de construcció de dos nous accessos, a la carretera BV-4243 del PK 3+102 al 
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PK 3+433, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellar del Riu 
(expedient núm. 2014/8731), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Castellar del Riu, amb 
domicili a efectes de notificacions a Castellar del Riu (08618), Rectoria de Llinàs, s/n, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Lluçà, en resolució de l’expedient núm. 2014/8733.-  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 27/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lluçà de data 15 d'octubre de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització  per a la realització d’obres de condicionament d'accés 
existent, a la carretera BV-4341 del PK 11+100 al PK 11+121, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Lluçà (expedient núm. 2014/8733). 
 

En data 09/12/2014 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 Lluçà en data 15 d'octubre de 2014 i 
d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expresse n a continuació:   
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres els tres primers 

metres comptats des de l’ aresta exterior de la calçada de la carretera es realitzaran 
amb una capa de formigó HM-10 de 20 centímetres de grossor. Es tallarà amb disc el 
paviment afectat de la calçada. La resta de la pavimentació es realitzarà segons la 
documentació presentada. En cap cas es poden produir arrossegaments de terres 
cap a la calçada. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

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

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

69/137 

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

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

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

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo 
en bon estat de conservació. 

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

calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
  Condicions generals 
 

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

 
- 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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Lluçà, autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4341 del PK 11+100 al PK 11+121, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Lluçà (expedient núm. 2014/8733), 
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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Lluçà, amb domicili a 
efectes de notificacions a Lluçà (08514), carrer dels Rourets, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
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23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Tordera, en resolució de l’expedien t núm. 2014/9073.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 05/11/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Tordera de data 29 d'octubre de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització  per a la realització d’obres de construcció d'una rotonda 
d'accés a Àgora Parc, a la carretera BV-5122 del PK 2+940 al PK 3+060, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Tordera (expedient núm. 2014/9073). 
 
En data 16/12/2014 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 Tordera en data 29 d'octubre 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 de la calçada, vorals, talussos i de tots 

els elements funcionals de la carretera 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. 

 
- S’acondicionaran les BTA’s existents en el tram de carretera afectat per la 

construcció d’ aquesta rotonda, per tal de que continuïn ubicades segons la 
normativa vigent. 

 
- 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. Aquests 
elements vegetals, hauran de potenciar la percepció de la mateixa, i no seran 
perillosos en cas que accidentalment un vehicle impacti contra ells. 

 
- 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. 
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- 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. 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 
 
- 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 no suposaran 

cap perill pels vehicles que accidentalment puguin sortir-se de la calçada de la 
carretera, a tal efecte, aquestes es situaran en tot moment darrera de la barrera 
metàl·lica de protecció prevista i a una distancia de separació de la mateixa no 
inferior a 1,5 metres.  

 
- Els carrils d’entrada a la rotonda hauran de disposar de 4,5 metres d’amplada i els de 

sortida 5 metres d’amplada. 
 
- No s’executaran xarxes de serveis ni arquetes de registre sota la calçada de la 

carretera BV-5122, només s’autoritza l’encreuament subterrani de les xarxes de 
desguàs de l’escorrentiu i il·luminació de la rotonda i la previsió d’encreuament de 
línia elèctrica de mitja tensió, que s’hauran de preveure perpendiculars a l’eix de la 
carretera. Els paral·lelismes hauran d’anar preferentment fora de la zona de domini 
públic de la carretera o sota les voreres o zona convenientment protegida. 

 
- S’hauran d’instal·lar dos passos de serveis amb quatre tubs de p.v.c de 20 

centímetres de diàmetre, formigonats i amb les corresponents arquetes, del centre de 
la rotonda fins als dos marges de la carretera BV-5122. 

 
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal 

d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals 

condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les menors 
pertorbacions possibles al trànsit. La conducció o línia anirà allotjada dins d' una 
canonada de diàmetre suficient per permetre la detecció d'avaries i la substitució dels 
elements avariats sense necessitat d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària 
d'aquesta canonada sota la rasant de la carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per 
tal d’efectuar les reparacions necessàries s’haurà de sol·licitar la corresponent 
autorització de la Diputació de Barcelona. 
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- En tot moment s’haurà de garantir la evacuació de la escorrentia superficial d’aigües, 
de la rotonda i vials que accedeixen a la mateixa.  

 
- No es permetrà que des de l’accés a la urbanització Àgora Parc arribin aigües a la 

calçada de la rotonda. 
 
- S’eliminaran tots els girs a l’esquerra que es puguin realitzar a la rotonda, de tots els 

accessos que es situïn a menys de 1500 metres de la mateixa. 
 
  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. 
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- 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. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
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el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Tordera, autorització d’obres de 
construcció d'una rotonda d'accés a Àgora Parc, a la carretera BV-5122 del PK 2+940 
al PK 3+060, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Tordera (expedient 
núm. 2014/9073), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Tordera, amb domicili a 
efectes de notificacions a Tordera (08490), Pl. Església, 2, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A., en resol ució de l’expedient núm. 
2014/9895.- 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 24/11/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Compañia Logística de Hidrocarburos, SA de data 21 de 
novembre de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres 
d’instal·lació de llosa de formigó sobre oleoducte existent, a la carretera BV-2433 del 
PK 1+800 al PK 1+802, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Martorell 
(expedient núm. 2014/9895). 
 
En data 19/12/2014 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 Compañia Logística de Hidrocarburos, SA en data 21 
de novembre de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general 
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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 haurà de donar avís del començament de l'operació al 

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

 
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal 

d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- Un cop executada la llosa, cal omplir la rasa de manera que el terreny quedi restituït 

a la seva situació original. 
 
- El titular està obligat a mantenir la instal·lació en perfecte estat de conservació. 
 
- La instal·lació anirà fora de la zona de domini públic de la carretera i no s’afectaran 

els talussos de la carretera. 
 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).  
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Compañia Logística de Hidrocarburos, SA, 
autorització d’obres d’instal·lació de llosa de formigó sobre oleoducte existent, a la 
carretera BV-2433 del PK 1+800 al PK 1+802, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Martorell (expedient núm. 2014/9895), 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. 
 

Segon.-  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. 
 

Tercer.-  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.  
 

Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a Compañia Logística de Hidrocarburos, SA, 
amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos 
procedents. 
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25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolu ció de l’expedient núm. 
2014/10053.- 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 27/11/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, de data 18 de 
novembre de 2014, en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres 
d’adaptació de pas de vianants existent de 4 metres d'amplada, a la carretera BV-1435 
del PK 9+985 al PK 9+989, marge esquerre, tram urbà i travessera, al terme municipal 
de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2014/10053). 
 
En data 09/12/2014 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 Santa Eulàlia de Ronçana en data 18 
de novembre 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. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la vorera i calçada 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. 

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

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

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

 
Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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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 
Ministerio de Fomento); 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 
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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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 
autorització d’obres d’adaptació de pas de vianants existent de 4 metres d'amplada, a 
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la carretera BV-1435 del PK 9+985 al PK 9+989, marge esquerre, tram urbà i 
travessera, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 
2014/10053), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 
amb domicili a efectes de notificacions a Santa Eulàlia de Ronçana (08187), Carretera 
de la Sagrera, 3, amb indicació dels recursos procedents. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Guipu, 
S.A., en resolució de l’expedient núm. 2014/10063.-  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 25/11/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Guipu, S.A. de data 21 de novembre de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització  per a la realització de Poda/Tala d'arbres, a la carretera BV-4243 
del PK 6+700 al PK 7+700, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Castellar del Riu (expedient núm. 2014/10063). 
 
En data 10/12/2014 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 Guipu, S.A. en data 21 de novembre de 2014 i 
d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a  del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

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

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

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
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- Els accessos a la carretera utilitzats pels les feines de tala, hauran de estar  
condicionats per tal d’evitar arrossegaments de terres, fangs o qualsevol producte a 
la calçada de la carretera. Així mateix, disposaran d’una visibilitat major que la 
distància d’aturada pels dos costats i es senyalitzaran amb senyals TP-50 i S-860 ( 
sortida de camions ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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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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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Guipu, S.A., autorització de Poda/Tala d'arbres, a 
la carretera BV-4243 del PK 6+700 al PK 7+700, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Castellar del Riu (expedient núm. 2014/10063), 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. 
 
Segon.-  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. 
 

Tercer.-  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.  
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a Guipu, S.A., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Martorelles, en resolució de l’expe dient núm. 2014/10069.-  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 26/11/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Martorelles de data 24 de novembre de 2014 en 
el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d'urbanització, (Enllaç de 
vianants de l'Avinguda Piera a la zona de Can Camp, entre el carrer Alzinar i el carrer 
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Montseny), a la carretera BV-5006 del PK 0+985 al PK 1+130, marge dret, tram urbà, 
al terme municipal de Martorelles (expedient núm. 2014/10069). 
 
En data 08/01/2015 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 Martorelles en data 24 de novembre 
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. 

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

tots el elements funcionals de la carretera. 
 
- 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. 

 

- Es garantirà en tot moment la continuïtat de recorregut dels vianants de forma segura 
i sense interferir la seguretat del trànsit rodat de la carretera. Així mateix, es donarà 
continuïtat als usuaris de la parada de autobusos existent al marge dret de la 
carretera en el punt quilomètric 1+000. 

 

- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 

 

- Es complirà 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. En cap cas, el drenatge d’aquest camí 
de vianants, anirà cap a la carretera, ni afectarà el seu sistema de drenatge. 

 

- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 
protegides de possibles impactes dels vehicles. 
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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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
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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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Martorelles, autorització d’obres 
(Enllaç de vinants de l'Avinguda Piera a la zona de Can Camp , entre el carrer Alzinar i 
el carrer Montseny), a la carretera BV-5006 del PK 0+985 al PK 1+130, marge dret, 
tram urbà, al terme municipal de Martorelles (expedient núm. 2014/10069), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-   NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Martorelles, amb domicili 
a efectes de notificacions a Martorelles (08107), Pl. Ajuntament, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, en resolució de  l’expedient núm. 
2014/10216.- 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 10/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja de data 5 de desembre de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització, al terme municipal de Sant 
Quirze de Safaja, de les obres següents: 
 
• Instal·lació de rètols informatius, a la carretera BV-1341 del PK 0+800 al PK 

1+900, ambdós marges, tram urbà, 
• Instal·lació de rètols informatius, a la carretera C-1413b del PK 2+200 al PK 

6+910, ambdós marges, tram no urbà, 
• Canvi d'ubicació de S-500 i S-510 segons Modificació Puntual del Pla General 

d'Ordenació del municipi, aprovat per la Generalitat de Catalunya, a la carretera 
BV-1341, al PK 0+800, ambdós marges, tram urbà. 

 
En data 27/01/2015 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 Quirze Safaja en data 5 de 
desembre de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents,  del 
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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 realitza r complint les condicions que 
s'expressen a continuació:   

 
- 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. 

 
- Els rètols sol·licitats a tram urbà de la BV-1341 es situaran de manera que la 

projecció vertical  del senyals quedi fora de calçada. Els suports s’instal·laran a la 
vorera, el més lluny possible de la calçada de manera que no causin destorb al 
trànsit de vianants.  

 
- Els rètols informatius de les urbanitzacions Les Clotes i Les Torres, sol·licitats a la C-

1413b, s’ubicaran en el mateix accés, i tindran les característiques indicades al 
document ”Condicions tècniques i criteris d’implantació de la senyalització 
d’accessos” aprovat per la Generalitat de Catalunya.  

 
- Els rètols sol·licitats de “restaurant” a la carretera C-1413b s’indicaran amb un 

pictograma sota el nom de l’accés, tal i com s’indica a document ”Condicions 
tècniques i criteris d’implantació de la senyalització d’accessos” aprovat per la 
Generalitat de Catalunya. Si es vol instal·lar un rètol amb la menció que dona nom al 
restaurant , aquest es situarà amb senyal de lames aproximadament a 15m de 
l’aresta exterior de la calçada, de manera que les diverses activitats que es vulguin 
senyalitzar en un futur puguin ser sostinguts pels mateixos suports ja instal·lats 

 
- Els senyals a zona no urbana s’instal·laran fora de la cuneta, i fora de la zona entre 

calçada i cuneta, de manera que no ocasionin destorb  a les tasques de conservació 
de la carretera. 

 
- Tots els rètols sol·licitats seran normalitzats.  
 
- Es retiraran els senyals antics que siguin substituïts per nous. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats 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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- Durant la instal·lació, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, autorització 
per a la realització, al terme municipal de Sant Quirze de Safaja, de les obres 
següents: 
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• Instal·lació de rètols informatius, a la carretera BV-1341 del PK 0+800 al PK 
1+900, ambdós marges, tram urbà, 

• Instal·lació de rètols informatius, a la carretera C-1413b del PK 2+200 al PK 
6+910, ambdós marges, tram no urbà, 

• Canvi d'ubicació de S-500 i S-510 segons Modificació Puntual del Pla General 
d'Ordenació del municipi, aprovat per la Generalitat de Catalunya, a la carretera 
BV-1341, al PK 0+800, 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Quirze Safaja (08189), carrer Barcelona, 2, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
J.M.S., en resolució de l’expedient núm. 2014/10279 .- 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 03/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J.M.S. de data 01 de desembre de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de nou accés, a la 
carretera BV-2415 al PK XXXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
d’Olèrdola (expedient núm. 2014/10279). 
 
En data 13/01/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.S. en data 01 de desembre de 2014 i d’acord 
amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expresse n a continuació:   
 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 
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- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

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

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

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

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

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

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant un gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació. 

 

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

 

  Condicions generals 
 

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

 

- 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 
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indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 
metres d'amplada. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. J.M.S., autorització d’obres de construcció de 
nou accés, a la carretera BV-2415 al PK XXXX, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal d’Olèrdola (expedient núm. 2014/10279), que s’hauran de dur a terme 
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d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per 
un import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada.  
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució al Sr. J.M.S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
J.P.S., en resolució de l’expedient núm. 2014/10280 .- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 04/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Sr. J.P.S. de data 02 de novembre de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització  per a la realització d’obres de manteniment d'accés existent 
(pavimentació), a la carretera C-1411z del PK XXXX al PK XXXX, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Puig-reig (expedient núm. 2014/10280). 
 
En data 24/12/2014 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 Sr. J.P.S. en data 02 de novembre 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'expresse n a continuació:   
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el 

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

- S’haurà de donar continuïtat a les aigües de la cuneta de la carretera, així mateix, 
s’impedirà que les aigües de l’ accés arribin a la calçada de la mateixa. 
 

- Es col·locarà al accés la senyalització vertical de parada (STOP), així com una 
senyal R-400b i es disposarà a l’eix de la carretera pel seu costat esquerre de dos 
marques vials M-3.3 .  
 

- Al marge dret de la carretera i per millorar la visibilitat a l’ hora d’accedir a la mateixa, 
s’ instal·larà un mirall. 
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- El mirall es col·locarà preferentment fora de la zona de domini públic de la carretera i 
no suposarà cap perill per als vehicles que accidentalment pugin sortir-se de la 
calçada de la mateixa. 
 

- La conservació de mirall i de tots els seus elements anirà a càrrec del peticionari. 
 

- Totes les obres es replantejaran conjuntament amb el zelador especial de permisos 
de la zona. 

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

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

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

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

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 
 

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

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

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

 
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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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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Sr. J.P.S., autorització d’obres de manteniment 
d'accés existent (pavimentació), a la carretera C-1411z del PK XXXX al PK XXXX, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Puig-reig (expedient núm. 
2014/10280), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  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.  
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a Sr. J.P.S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en resolució  de l’expedient núm. 
2014/10300.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 09/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de data 26 de novembre 
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de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BV-1462, tram 
no urbà, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès les obres següents: 
 
• Renovació de rètols informatius existents (11 unitats), entre el PK 6+350 i el PK 

11+300, ambdós marges. 
• Instal.lació de senyal tipus P-3, al PK 7+600, marge esquerre. 
 
En data 13/01/2015 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 Cugat del Vallès en data 26 de 
novembre 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 realitza r 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. 

 

- La distància mínima dels rètols a la calçada serà d’un metre, i en tot cas, els suports 
fora de la cuneta. 

 

- En trams de sòl urbà i amb existència de vorera, aquesta distància es podrà reduir a 
50 cm. 

 

  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 
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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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).  
 
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.-  ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
autorització per a realitzar, a la carretera BV-1462, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès les obres següents: 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

105/137 

• Renovació de rètols informatius existents (11 unitats), entre el PK 6+350 i el PK 
11+300, ambdós marges. 

• Instal.lació de senyal tipus P-3, al PK 7+600, marge esquerre. 
 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Cugat del Vallès (08172), Plaça de la 
Vila, 1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Fogars de la Selva, en resolució de  l’expedient núm. 
2014/10316.- 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 10/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Fogars de la Selva de data 03 de desembre de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització 
(Construcció del vial lateral de connexió de l'accés actual a la zona d'equipaments 
municipals amb la Rotonda projectada a la BV-5122), a la carretera BV-5122 del PK 
6+147 al PK 6+250, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Fogars de la Selva 
(expedient núm. 2014/10316). 
 
En data 13/01/2015 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 Fogars de la Selva en data 03 de 
desembre 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. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos, voral i de tots els elements 

funcionals de la carretera afectats per les obres. 
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- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- No es modificarà el drenatge de la carretera ni s’ aportaran aigües als mateixos des 

de  el nou vial. 
 
- Totes les xarxes de serveis aniran fora de la zona de domini públic de la carretera. 
 
- 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. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 
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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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Fogars de la Selva, autorització 
d’obres d'urbanització (Construcció del vial lateral de connexió de l'accés actual a la 
zona d'equipaments municipals amb la Rotonda projectada a la BV-5122), a la 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

109/137 

carretera BV-5122 del PK 6+147 al PK 6+250, marge dret, tram urbà, al terme 
municipal de Fogars de la Selva (expedient núm. 2014/10316), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Fogars de la Selva, amb 
domicili a efectes de notificacions a Fogars de la Selva (08495), Plaça de la Vila, s/n, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Viver i Serrateix, en resolució de l’expedient núm. 2014/10359.-  
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 12/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Viver i Serrateix de data 02 de desembre de 
2014 en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres de Construcció de 
plataforma de formigó per col·locar contenidors de brossa, a la carretera BV-4235 al 
PK 10+110, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Viver i Serrateix 
(expedient núm. 2014/10359). 
 
En data 24/12/2014 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 Viver i Serrateix en data 02 de 
desembre de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- Tota la instal·lació anirà fora del domini públic de la carretera i no suposarà cap perill 

pels vehicles que accidentalment surtin de la calçada de la carretera. 
 
- 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 l’ instal·lació no es podran abocar ni al paviment de 

la carretera ni a les voreres o vorals. 
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- S’evitarà en tot moment arrossegament de terres, fangs o qualsevol materials cap a 
la calçada de la carretera degut a la utilització d’ aquesta instal·lació. 

 
 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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
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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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, autorització 
d’obres de Construcció de plataforma de formigó per col·locar contenidors de brossa, a 
la carretera BV-4235 al PK 10+110, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Viver i Serrateix (expedient núm. 2014/10359), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, amb 
domicili a efectes de notificacions a Viver i Serrateix (08673), Casa de la Vila, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
N.T.G., en resolució de l’expedient núm. 2014/10362 .- 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 12/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. N.T.G. de data 26 de novembre de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BV-2134 al PK XXXX, tram no urbà, 
al terme municipal de La Torre de Claramunt les obres següents: 
 
• Instal.lació d'un rètol indicatiu d'activitat, marge esquerre. 
• Instal.lació d'un mirall, marge dret. 
 
En data 13/01/2015 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. N.T.G. en data 26 de novembre 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 i el mirall autoritzat en 

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

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

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

 
- La distància mínima del rètol i del mirall a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els 

suports fora de la cuneta. 
 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i 
informatius. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a la Sra. N.T.G., autorització per a realitzar, a la 
carretera BV-2134 al PK XXXX, tram no urbà, al terme municipal de La Torre de 
Claramunt les obres següents: 
 
• Instal.lació d'un rètol indicatiu d'activitat, marge esquerre. 
• Instal.lació d'un mirall, marge dret. 

 
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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per 
un import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
cartells indicatius i informatius.  
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Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a la Sra. N.T.G., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
J.M.P., en resolució de l’expedient núm. 2014/10403 .- 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 13/06/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J.M.P.de data 10 de juny de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a realitzar, a la carretera BV-2247 al PK XXXX, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Sadurní d'Anoia les obres següents: 
 
• Arranjament d'accés existent, marge esquerre. 
• Instal.lació d'una porta, marge esquerre. 
• Instal.lació d'un mirall, marge dret. 

 
En data 13/01/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.P. en data 10 de juny de 2014 i d’acord amb 
el que disposen els articles 91 i següents, 104.e, 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:   
 
Instal.lació d’un mirall 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

 
- La distància mínima del mirall a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports 

fora de la cuneta. 
 
Arranjament d'accés existent 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
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Construcció de tancaments no diàfans 
 

- La tanca es situarà íntegrament fora de la zona de servitud, es a dir, a més de 8 m de 
l’aresta exterior de l’esplanació. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per ocupació i aprofitament 
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de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i 
informatius i de 31,7 €, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera 
per obres de construcció i instal·lació de tanques i murs de contenció i sosteniment. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. J.M.P., autorització per a realitzar, a la 
carretera BV-2247 al PK XXXX, tram no urbà, al terme municipal de Sant Sadurní 
d'Anoia les obres següents: 
 
• Arranjament d'accés existent, marge esquerre. 
• Instal.lació d'una porta, marge esquerre. 
• Instal.lació d'un mirall, marge dret. 

 
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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per 
un import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
cartells indicatius i informatius i de 31,7 €, per concessió d'autoritzacions en trams no 
urbans de carretera per obres de construcció i instal·lació de tanques i murs de 
contenció i sosteniment.  
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució al Sr. J.M.P., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
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36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
J.D.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/118.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 22/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J.D.L. de data 2 de desembre de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació i enderroc d'edificis 
segons projecte "Enderroc de coberts d'ús agrícola", a la carretera N-141g al PK 
XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Aguilar de Segarra (expedient 
núm. 2015/118). 
 
En data 22/01/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.D.L. en data 2 de desembre 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'expresse n a continuació:   
 
- Qualsevol nou accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general 

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

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

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

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 

paviment de la carretera ni a les voreres o vorals. 
 

- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 
obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 

 

- 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. 

 

  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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

122/137 

dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
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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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. J.D.L., autorització d’obres de conservació i 
enderroc d'edificis segons projecte "Enderroc de coberts d'ús agrícola", a la carretera 
N-141g al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Aguilar de Segarra 
(expedient núm. 2015/118), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  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.  
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució al Sr. J.D.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
37.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, r ectificar l’error material de les 
Bases reguladores per a la concessió de subvencions  als ajuntament de la 
província de Barcelona, en relació amb la convocatò ria d’ajuts per a fer front a 
les despeses de transport escolar, dins la campanya  “Coneguem els nostres 
parcs exercici 2015”, aprovades per la Junta de Gov ern, de data 24 de juliol de 
2014, així com aprovar per delegació de la Presidèn cia, l’atorgament de 
subvencions a favor dels ajuntaments de la provínci a de Barcelona derivades 
d’aquesta convocatòria, per un import  de 48.395,44  € (quaranta-vuit mil tres-
cents noranta-cinc euros amb quaranta-quatre cèntim s).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
  
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 24 
de juliol de 2014, va aprovar les Bases Reguladores  i la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer 
front a les despeses de transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres 
parcs” exercici 2015. 
 
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als ajuntaments de la 
província de Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la 
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campanya “Coneguem els nostres parcs”, en concret la base dotzena,  que regula els 
Òrgans competents per a  la instrucció i la proposta de concessió. 
 
Atès que es va constituir l’òrgan col·legiat en data  25 de novembre de 2014 per a 
l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini establert en les 
bases reguladores abans esmentades. Resta conformada sota la  presidència del 
Coordinador d’Àmbit d’Espais Naturals, Sr. Jordi Padrós Selma, per delegació del 
Diputat Adjunt d’Espais Naturals, Sr. Andreu Carreras Puigdelliura; per la representant 
de la presidència de la Corporació, Sra. Nico Pérez Sánchez; per l’assessor de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, Sr. Albert Rubiol Vilalta, per delegació del   coordinador en 
matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient,  Sr. Ramon Minoves i Pujols; pel Gerent de 
Serveis d’Espais Naturals, Sr. Jordi Bellapart Colomer i per la cap de l’Oficina 
Administrativa i de Suport Jurídic, Sra. Àngels Palacio Pastor, que actua com a 
secretaria de l’Òrgan Col·legiat, el qual un cop vist l’informe tècnic de data 20  de 
novembre de 2014 que s’adjunta, va determinar entre d’altres: 
 
“L’òrgan col·legiat aprecia una incoherència entre l’apartat 9 i l’apartat 11.2 de les 
Bases Reguladores  per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la província 
de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar, campanya “Coneguem 
Els Nostres Parcs 2015” aprovades per la Junta de Govern de data 24 de juliol de 
2014, donat que  la Base 9 determina els criteris objectius d’atorgament de la 
subvenció i l’apartat 2 de la Base 11 estableix els percentatges en relació als punts 
obtinguts amb la valoració de criteris de manera que no estableix percentatge  per 
aquells Ajuntaments que puguin tenir  3 punts, això ha comportat que les sol·licituds 
amb una puntuació de 3 no se les pot quantificar al no poder aplicar percentatge 
d’atorgament, sense que puguin quedar tampoc excloses, manifestant-se l’error 
material que s’evidencia a la Base 11 respecte de la Base 9.   
 
Per tot això proposa que es rectifiqui l’error material detectat a les Bases Reguladores i 
es procedeixi a avaluar i redactar un nou informe  tècnic que reculli aquestes 
indicacions”.  
 
Atès que reunit  l’òrgan col·legiat en data  10 de desembre de 2014 sota la  
presidència del Coordinador d’Àmbit d’Espais Naturals, Sr. Jordi Padrós Selma, per 
delegació del Diputat Adjunt d’Espais Naturals, Sr. Andreu Carreras Puigdelliura; per la 
representant de la presidència de la Corporació, Sra. Nico Pérez Sánchez; per 
l’assessor de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Albert Rubiol Vilalta, per delegació 
del   coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient,  Sr. Ramon Minoves i 
Pujols; pel Gerent de Serveis d’Espais Naturals, Sr. Jordi Bellapart Colomer i per la 
cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, Sra. Àngels Palacio Pastor, que 
actua com a secretària de l’Òrgan Col·legiat es procedeix a  valorar un nou informe 
tècnic de data 2 de desembre de 2014 , que substitueix a l’anterior i que recull les 
indicacions emeses per l’òrgan col·legiat  recollides a l’acta de 25 de novembre de 
2014. 
 
Atès que l’òrgan col·legiat vist l’informe tècnic de data 2 de desembre de 2014 que 
recull la informació, valora les peticions i determina les quantitats a subvencionar a 
cada ajuntament beneficiari va  formular  la següent proposta: 
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Primer.- Proposar la concessió de subvencions als ajuntaments relacionats en el 
document adjunt d’aquesta acta. 
 
Segon.- Proposar que es rectifiqui l’error material de les Bases Reguladores per a la 
concessió de  subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer 
front a les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres 
parcs exercici 2015” aprovades per la Junta de Govern de data 24 de juliol de 2014, 
atès que la Base 9 determina els criteris objectius d’atorgament de la subvenció i 
l’apartat 2 de la Base 11 estableix els percentatges en relació als punts obtinguts amb 
la valoració de criteris de manera que no estableix percentatge per aquells 
Ajuntaments que puguin tenir 3 punts, tot això ha comportat que les sol·licituds amb 
una puntuació de 3 no se les pot quantificar,  al no poder aplicar-los cap  percentatge 
d’atorgament, sense que puguin quedar tampoc excloses, manifestant-se l’error 
material que s’evidencia a la Base 11 respecte de la Base 9. 
 
Atès que en data 10 de desembre de 2014  el President de l’òrgan col·legiat ha 
formulat la  proposta de concessió, la qual s’acompanya al present Dictamen. 
 
Atès que la base desena de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a 
l’atorgament de subvencions de 54.000 € i que la proposta que formula el President de 
l’òrgan de valoració ascendeix a la quantitat de  48.395,44 €. 
 
Atès que aquesta despesa cal imputar-la al pressupost de la Gerència de  Serveis 
d’Espais Naturals, G/50400/17230/46200, corresponent a l’exercici del 2015. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de 
Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple 
de la Corporació de 10 de desembre de 2008,  i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província número 13, annex 1, de data 15 de gener de 2009. 
 
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 1/2015, 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. 5/15, de data  
8 de gener de 2015, publicada al BOPB de 13 de gener de 2015. 
 
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 1/2015, 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. 5/15, de data  8 de gener de 2015, publicada al BOPB de 13 de 
gener de 2015. 
 
Per tot l’exposat , el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 
3r. i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , que elevi, per a  la seva  
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aprovació, a la Junta de Govern, els següents:  
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Rectificar l’error material de les Bases Reguladores per a la concessió de  
subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer front a les 
despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs exercici 
2015” aprovades per la Junta de Govern de data 24 de juliol de 2014, atès que la Base 
9 determina els criteris objectius d’atorgament de la subvenció i l’apartat 2 de la Base 
11 estableix els percentatges en relació als punts obtinguts amb la valoració de criteris 
de manera que no estableix percentatge per aquells Ajuntaments que puguin tenir 3 
punts, tot això ha comportat que les sol·licituds amb una puntuació de 3 no se les pot 
quantificar,  al no poder aplicar-los cap  percentatge d’atorgament, sense que puguin 
quedar tampoc excloses, manifestant-se l’error material que s’evidencia a la Base 11 
respecte de la Base 9, que queda redactat com es detalla a continuació: 
 

“11.-  Import individualitzat de les subvencions  
 
11.1. Es procedirà a avaluar cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de valoració 
establerts, ordenades totes les peticions de major a menor puntuació. Amb la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat pel beneficiari i els recursos 
previstos des de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, es concretarà l’import de 
la subvenció a concedir. 
 
11.2.- L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la 
mateixa finalitat per altres Administracions Públiques, no podrà ultrapassar el cost 
de l’actuació o activitat subvencionada. 
 
L’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat 
subvencionada. 
 
A la qualificació obtinguda, s’aplicarà els següents percentatges: 

 
  9 punts 50 % 
  8 punts 49 % 
  7 punts 48 % 
  6 punts 47 % 
  5 punts 46 % 
  4 punts 45 % 
  3punts  44 % 

 
En el supòsit d’haver crèdit disponible, podrà incrementar-se el percentatge de les 
qualificacions obtingudes en un 1 punt sense superar, en cap cas, el màxim del 50 
% del cost de l’activitat subvencionada.” 

 
Segon.-  Aprovar l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de 
Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la campanya 
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“Coneguem els nostres parcs”, exercici 2015, d’acord amb les bases rectificades 
segons amb l’anterior. 
 
Tercer.-   Atorgar aquestes subvencions d’acord amb la relació, que a continuació es 
detalla: 
 

OP. COMPTABLE  AJUNTAMENT NIF IMPORT 
CONCEDIT 

1503000293 01 Terrassa XXXXXXXX 2.534,40 
1503000293 02 Cornellà de Llobregat XXXXXXXX 2.019,60 
1503000293 03 Mataró XXXXXXXX 1.556,78 
1503000293 04 Sant Boi de Llobregat XXXXXXXX 726,30 
1503000293 05 Cerdanyola del Vallès XXXXXXXX 1.037,30 
1503000293 06  Esplugues de Llobregat XXXXXXXX 2.318,40 
1503000293 07 Gavà XXXXXXXX 708,40 
1503000293 08 Molins de Rei XXXXXXXX 975,20 
1503000293 09 Montcada i Reixac XXXXXXXX 476,10 
1503000293 10 Sant Cugat del Vallès. Patronat Municipal d'Educació XXXXXXXX 846,03 
1503000293 11 Sant Feliu de Llobregat XXXXXXXX 1.987,20 
1503000293 12 Santa Coloma de Gramenet XXXXXXXX 1.483,50 
1503000293 13 Alella XXXXXXXX 115,62 
1503000293 14 Castelldefels XXXXXXXX 2.368,80 
1503000293 15 Mollet del Vallès, Institut Municipal d'Educació XXXXXXXX 1.466,40 
1503000293 16 Olèrdola XXXXXXXX 196,46 
1503000293 17 Olesa de Bonesvalls XXXXXXXX 169,20 
1503000293 18 Olesa de Montserrat XXXXXXXX 611,09 
1503000293 19 Papiol, el XXXXXXXX 235,00 
1503000293 20 Pineda de Mar XXXXXXXX 975,92 
1503000293 21 Rubí XXXXXXXX 1.752,63 
1503000293 22 Sant Adrià de Besòs XXXXXXXX 676,80 
1503000293 23 Sant Andreu de la Barca XXXXXXXX 2.773,00 
1503000293 24 Sant Cebrià de Vallalta XXXXXXXX 310,20 
1503000293 25 Sant Esteve de Palautordera XXXXXXXX 153,55 
1503000293 26  Sant Joan Despí XXXXXXXX 635,91 
1503000293 27 Sant Just Desvern XXXXXXXX 1.128,00 
1503000293 28 Sant Vicenç dels Horts XXXXXXXX 1.350,31 
1503000293 29 Teià XXXXXXXX 338,40 
1503000293 30 Vilanova del Vallès XXXXXXXX 465,30 
1503000293 31 Abrera XXXXXXXX 590,40 
1503000293 32 Badia del Vallès XXXXXXXX 623,54 
150300029333 Castellbisbal XXXXXXXX 218,88 
1503000293 34 Castellterçol XXXXXXXX 312,00 
1503000293 35 Franqueses del Vallès, les XXXXXXXX 691,20 
1503000293 36 Gelida XXXXXXXX 213,60 
1503000293 37 Granada, la XXXXXXXX 163,20 
1503000293 38 Gualba XXXXXXXX 132,00 
1503000293 39 Masies de Voltregà, les XXXXXXXX 155,76 
1503000293 40 Masquefa XXXXXXXX 459,36 
1503000293 41 Monistrol de Montserrat XXXXXXXX 172,80 
1503000293 42 Montgat XXXXXXXX 1.061,28 
1503000293 43 Odena XXXXXXXX 172,80 
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OP. COMPTABLE  AJUNTAMENT NIF IMPORT 
CONCEDIT 

1503000293 44 Palau-Solità i Plegamans XXXXXXXX 168,96 
1503000293 45 Piera XXXXXXXX 596,64 
1503000293 46 Polinyà XXXXXXXX 384,00 
1503000293 47 Sant Celoni XXXXXXXX 901,44 
1503000293 48 Sant Julià de Vilatorta XXXXXXXX 147,84 
1503000293 49 Sant Llorenç Savall XXXXXXXX 216,00 
1503000293 50 Santa Perpetua de Mogoda XXXXXXXX 912,96 
1503000293 51 Torrelles de Llobregat XXXXXXXX 383,04 
1503000293 52 Vilafranca del Penedès XXXXXXXX 288,00 
1503000293 53 Vilassar de Dalt XXXXXXXX 1.382,40 
1503000293 54 Berga XXXXXXXX 1.058,40 
1503000293 55 Cabrils XXXXXXXX 431,20 
1503000293 56 Sant Climent de Llobregat XXXXXXXX 199,43 
1503000293 57 Sant Quirze del Vallès XXXXXXXX 1.659,55 
1503000293 58 Santa Eulàlia de Ronçana XXXXXXXX 352,80 
1503000293 59 Santa Margarida de Montbui XXXXXXXX 506,66 
1503000293 60 Súria XXXXXXXX 367,50 
1503000293 61 Avinyó XXXXXXXX 180,00 
1503000293 62 Canyelles XXXXXXXX 180,00 
1503000293 63 Torrelavit XXXXXXXX 360,00 
1503000293 64 Vallirana XXXXXXXX 360,00 
 TOTAL   48.395,44 € 

 
Quart.-  Disposar  una despesa de 48.395,44 € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
G /50400/17230/46200, de l’exercici del 2015, per fer front a les subvencions que 
s’atorguen. 
 
Cinquè.-  Advertir als subvencionats que d’acord amb el punt 14 de les bases de la 
convocatòria hauran d’acceptar-la expressament, admetent totes i cadascuna de les 
condicions previstes en la convocatòria i en la resolució de concessió, en el termini de 
dos mesos des de la notificació de l’atorgament de la subvenció. 
 
Sisè.-  Comunicar  als ajuntament subvencionats que s’haurà de justificar l’activitat 
abans del 30 de setembre de 2015.  
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals  
 

38.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals  per a l’any 2015 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: 
 
La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, els Consells 
Comarcals i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), desenvolupa cada any el Pla 
d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals. Aquesta iniciativa forma part del 
programa de suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals, que té com a 
finalitat principal evitar-los i limitar-ne els seus efectes.  
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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. 
 
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 
2015. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha 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 necessari per a complir la seva tasca d’informació i 
vigilància amb eficiència i seguretat.  
 
A tal efecte, es contracta personal per cobrir el territori forestal amb una vigilància 
mòbil i  un reforç de vigilància fixa en espais d’especial interès. 
 
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 2015, pel que fa a planificació, gestió i 
assignació de mitjans materials i humans.  
 
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 
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Refosa núm. 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 (publicada al BOPB de 13 de 
gener de 2015). 
 
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 2015 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. 
 
39.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, convalidar, amb 
efectes d’1 de gener de 2015, l’aprovació del Progr ama anual 2015, per a la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorit zació de les finques forestals 
del seu àmbit territorial, a l’Associació de Propie taris Forestals Berguedà Verd, 
per un import de 140.000 € (cent quaranta mil euros ).- 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 que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, 
Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de 
Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, 
per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2015, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest 
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, que per aquest exercici és de 140.000 € (cent quaranta mil euros). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

131/137 

Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
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 1/2015, 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. 5/2015, de data 8 de gener de 2015 (publicada al BOPB de 13 de 
gener de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-   CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2015, amb efectes des de l’1 
de gener de 2015, que s’adjunta com a annex, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd per la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial. 
 
Segon.-  AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat 
Programa anual, pel seu import total de 140.000 € (cent quaranta mil euros) a favor de 
l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50405/17200/48902 del present pressupost. 
  
Tercer.-  PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en 
l’esmentat Programa Anual. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd, als ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, 
Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada 
i Viver i Serrateix 
 
40.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, convalidar, amb 
efectes d’1 de gener de 2015, l’aprovació del Progr ama anual 2015, per a la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorit zació de les finques forestals 
del seu àmbit territorial, a l’Associació de Propie taris Forestals Serra de Rubió, 
per un import de 300.000 € (tres-cents mil euros).-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 27 de març de 2003, va aprovar 
el conveni específic per a l’any 2003 formalitzat entre la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Els 
Prats de Rei, Rajadell, Rubió, Veciana i l’Associació Serra de Rubió, per a l’Execució i 
Redacció d’un Projecte de Recuperació i Valorització de les àrees cremades als 
Incendis Forestals dels anys 80, i el finançament del Programa Anual extraordinari per 
a l’any 2003. 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 24 d’abril de 2003, va aprovar el 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments 
d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, 
Rajadell, Rubió i Veciana i l’Associació Serra de Rubió per a l’Execució d’un Projecte 
de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a l’Anoia i Bages 
Occidental i el Pla Marc de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a 
l’Anoia i Bages Occidental. 
 
Vist que l’article vuitè de l’esmentat conveni, determina que el Pla Marc es 
desenvoluparà a través de Programes anuals que hauran de ser redactats i aprovats 
per les parts afectades. 
 
Atès que el Programa Anual corresponent a l'exercici 2015, ha estat redactat per la 
Comissió de Treball, tal com s'especifica l'article novè de l'esmentat conveni, i que 
poden ser efectiu ha de ser aprovat per l'òrgan de govern de l'ens i entitats signants 
del conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest 
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha de finançar el Programa anual segons la seva 
disponibilitat pressupostària, d’acord amb el que estableix l’esmentat conveni, i que per 
aquest exercici és 300.000 € (tres-cents mil euros). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del Programa anual, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquest ha de ser iniciades el més aviat possible. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
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 1/2015, 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. 5/2015, de data 8 de gener de 2015 (publicada al BOPB de 13 de 
gener de 2015). 
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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  

 
ACORDS 

 
Primer.-   CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2015, amb efectes des de l’1 
de gener de 2015, que s’adjunta com a annex, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals del Serra de Rubió per la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial. 
 
Segon.-  AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat 
Programa Anual, pel seu import total de 300.000 € (tres-cents mil euros) a favor de 
l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50405/17200/48902 del present exercici.  
 
Tercer.-  PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en 
l’esmentat Programa Anual. 
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Serra 
de Rubió i als ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, 
Òdena, Els Prats de Rei, Rajadell, Rubió i Veciana. 
 
41.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, convalidar, amb 
efectes d’1 de gener de 2015, l’aprovació del Progr ama anual 2015, per a la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorit zació de les finques forestals 
del seu àmbit territorial, a l’Associació de Propie taris Forestals Boscos del 
Bages Nord, per un import de 110.000 € (cent deu mi l euros).-  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 que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni Marc de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, 
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos del Bages Nord, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa Anual corresponent a l’exercici 2015, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest 
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
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econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, que per aquest exercici és de 110.000 € (cent deu mil euros). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions 
derivades del Programa Anual han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
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 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 , i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 
de gener de 2015, respectivament).   
 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 

ACORDS 
 

Primer.-   CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2015, amb efectes des de l’1 
de gener de 2015, que s’adjunta com a annex, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord per la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial. 
 

Segon.-  AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat 
Programa Anual, pel seu import total de 110.000 € (cent deu mil euros) a favor de 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50405/17200/48902 del present exercici.  
 

Tercer.-  PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en 
l’esmentat Programa Anual. 
 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos 
del Bages Nord i als ajuntaments de Callús, Castellnou del Bages, Navàs, Santpedor, 
Sant Joan de Vilatorrada i Súria. 
 
42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar les 
actuacions del programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals (PPI) per a l’any 2015, relatiu al conven i tipus a formalitzar amb els 
ajuntaments, ADF, les Federacions d’ADF i la Federa ció ADF del Maresme, per a 
la gestió i execució del Pla Municipal de Prevenció  d’Incendis Forestals (PPI) en 
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la comarca del Maresme, per un import de 139.287,76  € (cent trenta-nou mil dos-
cents vuitanta-set euros amb setanta-sis cèntims).-  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: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 8 de 
maig de 2014 va aprovar el dictamen, amb registre d’acords núm. 212/14, que 
proposava l’aprovació del conveni del conveni tipus de cooperació i col·laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de 
Defensa Forestal (ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i l’execució 
del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (en endavant, PPI), a la comarca 
del Maresme. 
 
Posteriorment a l’aprovació de l’acord esmentat, i majoritàriament durant el segon 
semestre de l’any 2014, es va procedir a la signatura de 32 convenis, tants convenis 
com ajuntaments hi ha de la comarca del Maresme, i que disposen del PPI. Aquests 
convenis es van subscriure entre aquests ajuntaments, les ADF corresponents i la 
Federació d’ADF del Maresme. Cal tenir en compte, però, que els municipis de 
Martorelles, Montornès del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de 
Martorelles i Vallromanes, tot i que pengen territorialment de la comarca del Vallès 
Oriental, pertanyen a l’ADF La Conreria, i aquesta ADF està adscrita dins de la 
Federació d’ADF del Maresme, i aquest fet implica que els convenis signats l’any 2014 
amb aquests municipis, i la respectiva ADF són els convenis per a la gestió i l’execució 
del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del Maresme, i 
per tant, aquests municipis s’inclouen dins d’aquesta comarca, tot i que físicament 
corresponen a la comarca del Vallès Oriental. Pel que fa als municipis de La Roca del 
Vallès i Vilanova del Vallès, aquests tenen d’ADF la Serra de Marina, que pertany a la 
Federació d’ADF del Maresme, tot i que com passa amb els altres municipis detallats 
anteriorment, aquests s’inclouen també territorialment dins de la comarca del Vallès 
Oriental, però al pertànyer la seva ADF a la Federació d’ADF del Maresme, els 
convenis signats l’any 2014 són els relatius a la gestió i l’execució del Pla Municipal de 
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del Maresme. 
 
D’acord amb el pacte primer del conveni de referència, relatiu a l’objecte del conveni, 
el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) es durà a terme mitjançant 
l’establiment de programes anuals d’execució, quan procedeixi. Per a l’any 2014, les 
actuacions a executar, segons els programes anuals d’execució econòmica, es van 
aprovar en el mateix dictamen que va aprovar el conveni tipus esmentat anteriorment, i 
per a la resta d’anualitats, la comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte 
cinquè, s’ha d’encarregar de la definició i proposta de les actuacions del programa 
anual. 
 
Segons el mateix pacte primer del conveni, l’aprovació dels programes anuals que 
s’hagi procedit redactar, haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de govern de 
les parts intervinents. En el pacte novè del conveni, relatiu a la vigència, també  
s’estableix que, cada any, la Comissió de seguiment haurà de proposar, per a 
l’aprovació pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents, el programa 
econòmic anual de les actuacions previstes durant l’any en curs.  
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Seguint el pacte cinquè del conveni tipus de referència, la Comissió de Seguiment és 
l’òrgan paritari per a la interpretació del conveni, la seva execució i la proposta de 
revisions del PPI, i dels seus programes anuals. Entre les seves funcions hi ha la 
d’acordar les obres a executar en els respectius programes anuals del PPI. 
 
D’acord amb el pacte sisè del conveni esmentat, relatiu al desenvolupament del 
conveni, la Comissió de Seguiment establirà i acordarà les obres a executar durant 
l’any en curs, segons el procediment establert en el mateix pacte sisè, que estableix, 
entre d’altres, que la proposta final, per a l’any en curs, de les obres acordades i 
valorades per la Comissió figurarà en l’acta de la sessió. 
 
D’acord amb les actes de les Comissions de Seguiment corresponents, reunides 
durant l’últim trimestre de l’any 2014 i principis del 2015, s’acorda avaluar positivament 
el programa d’actuacions dutes a terme durant l’any 2014 i, conseqüentment, aprovar 
la proposta final de les obres acordades i relatives a les actuacions a executar, segons 
els programes anuals d’execució econòmica del Pla municipal de prevenció d’incendis 
forestals (PPI), per a l’any 2015, necessàries per tal de complir amb els objectius del 
conveni, i recollides en l’annex 2 al present dictamen, juntament amb l’aportació 
econòmica de cada entitat. En aquest annex s’especifica les obres que són objecte 
d’actuació, per municipis i per ADF, amb el cost total de les actuacions, i l’aportació 
atorgada per la Diputació de Barcelona i per l’ajuntament. 
 
El pacte vuitè del conveni esmentat, relatiu al finançament, pagament i forma de 
justificació, estableix que per a la resta d’anualitats, l’aportació de la Diputació de 
Barcelona es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions establertes en el 
programa anual, proposat per la Comissió de seguiment. 
 
D’acord amb el mateix pacte vuitè del conveni, la forma de pagament i el termini de 
justificació pels successius anys s’efectuarà en les mateixes condicions que 
s’especifiquen en el mateix pacte de referència. 
 
En conseqüència, el present dictamen es complementa amb la relació de les diferents 
entitats que participen en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), per 
a l’any 2015, i que s’adjunta com annex 1, i amb el programa anual d’execució 
econòmica del PPI, que inclou les actuacions a executar per a l’any 2015, i que 
s’adjunten com annex 2. 
 
Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre les parts implicades, aquestes 
consideren que existeix un interès recíproc per continuar col·laborant conjuntament en 
l’execució del Pla Municipal Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). 
 
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen 
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la 
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions, 
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de 
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
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públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 
al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
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 núm. 1/2015 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 
de gener de 2015, respectivament).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar els annexos 1 i 2 al present dictamen, relatius a les entitats que 
participen en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), per a l’any 2015 
(annex 1), i a les actuacions del programa anual del PPI, per a l’any 2015, separades 
per ajuntaments i ADF, i amb les aportacions atorgades per la Diputació de Barcelona i 
per l’ajuntament corresponent (annex 2), a realitzar dins del marc del conveni tipus de 
cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la Federació d’ADF del 
Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals (PPI), a la comarca del Maresme. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar la quantitat de 139.287,76€ (cent trenta-nou mil dos-
cents vuitanta-set euros amb setanta-sis cèntims), per tal de col·laborar en les 
despeses que es generin en el compliment dels objectius proposats, segons la relació 
que s’adjunta a l’annex 2 al present dictamen, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50405/17200/48900, de l’any 2015. 
 

Tercer.-  Notificar a les entitats que participen en el Pla Municipal de Prevenció 
d’Incendis Forestals (PPI), per a l’any 2015, relacionades a l’annex 1 al present 
dictamen, els presents acords, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 

En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció 
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les      
11 hores i 25 minuts.  
 

Vist i Plau 
El President, 


