
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN EN FUNCIONS, 
DEL DIA 11 DE JUNY DE 2015 

 
A la ciutat de Barcelona, el 11 de juny 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 en funcions, senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència de la 
Vicepresidenta primera en funcions, senyora Mireia Solsona i Garriga, Vicepresidenta 
segona en funcions, senyora Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer en funcions, 
senyor Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart en funcions, senyor Antoni 
Fogué i Moya, i amb els diputats i diputades en funcions, amb dret a vot que 
s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i Vidal, Jaume Ciurana i Llevadot, 
Jordi Subirana i Ortells, Ramon Riera i Bruch, Josep Oliva i Santiveri, Joan Puigdollers 
i Fargas i els diputats i diputades en funcions, amb veu però sense vot següents: 
senyors Gerard Ardanuy i Mata, Carles Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i 
Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa, 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. 
 
Excusen la seva absència els diputats en funcions, senyors Joan Carles García i 
Cañizares, Josep Salom i Ges, Marc Castells i Berzosa, senyora Mercè Rius i Serra, 
senyors Josep Llobet Navarro i Arnau Funes i Romero 
 
Oberta la sessió pel Sr. President en funcions, 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 28 de maig de 2015. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 

 
2. Ratificació del Decret de la Presidència en funcions, que proposa designar 

representant de la Diputació de Barcelona en la Societat Berguedà Iniciatives, 
Societat de Desenvolupament S.L., per a la Junta General d’Accionistes a 
celebrar el dia 10 de juny de 2015. 

 
3. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 5 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 33/2013-V, que 
desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la representació de 
l’entitat Allianz Seguros y Reaseguros, S.A, contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis 
derivats de l’accident de circulació que va tenir lloc a la carretera BV-2122, com a 
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conseqüència de la topada d’un vehicle assegurat per la demandant amb una 
pedra de grans dimensions que estava al mig de la calçada. 

 
4. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 17 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 210/2014-F3, que 
desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor J.U.R., contra 
la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats d’un accident de circulació que va tenir lloc a la 
carretera BV-5031, degut a que, quan circulava per la dita carretera, va 
ensopegar amb l’asfalt que sobresortia. 

 
5. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la interlocutòria 

favorable per als interessos de la Diputació, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, dictada en el procediment 358/2014, que acorda tenir per desistida a 
Telefónica de España, S.A.U. del procediment núm. 358/2014, contra la 
resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 78/2014, de 25 de 
juny de 2014, que desestimà el recurs interposat contra el decret de LOCALRET 
d’adjudicació a VODAFONE ESPAÑA, SAU, del lot 1: Serveis de comunicacions 
de veu fixa del contracte “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per 
a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de 
contractació agregada”. 

 
6. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, del Jutjat Penal núm. 3 de Manresa, 
en el procediment abreujat núm. 50/15 que condemna E.U.M. com a autor 
responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes 
de l’alcohol, a diverses penes i a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la 
quantitat de 100 € (cent euros) pels danys ocasionats. 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4669/15, de data 19 de maig, 

de compareixença davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, en el recurs núm. 102/2015-C, interposat pel senyor R.G.M. contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-243b, a causa de la 
topada contra un porc senglar que sobtadament va envair la calçada. 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4817/15, de data 21 de maig, 

de compareixença davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 102/2015-B, procediment 
abreujat interposat per la societat ROCA MALDONADO, SL, contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5128, a 
causa de la col·lisió amb una pedra que s'havia desprès del talús de la carretera. 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4818/15, de data 21 de maig, 

de compareixença davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 139/2015-F, procediment 
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abreujat, interposat pels senyors R.A.H.D. i J.L.G, contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i 
personals derivats de l'accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera de 
Sarrià a Vallvidrera (BV-1462), a causa de la topada contra un porc senglar que 
sobtadament va envair la calçada. 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
10. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’ajuts als 

Ajuntaments de Balenyà i de La Quar corresponents a la concessió definitiva del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
11. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, modificar el conveni 

d’adhesió a la Xarxa de Museus Locals per incorporar la col·laboració econòmica 
envers els seus membres i actualitzar el seu contingut. 

 
12. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la convocatòria, 

segons les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, als projectes de 
comunicació i públics i als programes educatius, socials i comunitaris de les 
polítiques de difusió artística, en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la 
Xarxa d’Espais Escènics Municipals per a l’any 2015. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
13. ARENYS DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 44.024,96 € (quaranta-quatre mil vint-i-
quatre euros amb noranta-sis cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Maquinària neteja viària”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
14. ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.- Dictamen 

que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local 
“Exprop. terreny av. Mas Fuster, 66”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. MASNOU.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import 170.000 € (cent setanta mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Obres platja i recollida aigües”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
16. SANT JULIÀ DE VILATORTA.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-
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cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Renovació nucli antic”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
17. SUBIRATS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 80.586 € (vuitanta mil cinc-cents 
vuitanta-sis euros), per a finançar l’actuació local “Urbanització la Guàrdia”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
18. SUBIRATS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 46.414 € (quaranta-sis mil quatre-cents 
catorze euros), per a finançar l’actuació local “Plaça Casots i inversions 2015”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
19. POLINYÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 

modificació d’un Crèdit de Caixa d’import 86.791,87 € (vuitanta-sis mil set-cents 
noranta-un euros amb vuitanta-set cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Clavegueram”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de 
destinar 44.021,74 € (quaranta-quatre mil vint-i-un euros amb setanta-quatre 
cèntims), a l’actuació “Rehabilitació cementiri”. 

 
20. POLINYÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import 44.021,74 € (quaranta-quatre mil vint-i-un euros 
amb setanta-quatre cèntims), per a finançar l’actuació local “Rehabilitació 
cementiri”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del préstec 
destinat a “Clavegueram”. 

 
Consells Comarcals 
 
21. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió dels crèdits 

previstos en el desenvolupament del Pla “Operacions de Tresoreria per a 
Consells Comarcals 2015”. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 

 
22. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació del 

recurs de reposició interposat per la Fundació Josep Guarro i Tapis i Agustí Isun 
Sampietro contra l’acord de la Junta de Govern que exclou la sol·licitud de 
subvenció presentada dins la convocatòria, en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 
2015. 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
23. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació de la 

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades al 
finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de 
lucre, per al curs 2013-2014. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 

F.X.LL.Q., en resolució de l’expedient núm. 2014/6993. 
 
25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Agència de 

Desenvolupament del Berguedà, en resolució de l’expedient núm. 2014/9534. 
 

26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 
J.M.T., en resolució de l’expedient núm. 2014/10282. 

 
27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2014/10324. 
 
28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2015/2053. 
 
29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Calella, en resolució de l’expedient núm. 2015/2505. 
 
30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Tordera, en resolució de l’expedient núm. 2015/2512. 
 
31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Subirats, de pintat de senyalització horitzontal de prohibició d’estacionament, 
en resolució de l’expedient 2015/2883. 

 
32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 

LL.T.F., en resolució de l’expedient núm. 2015/2885. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Subirats, en resolució de l’expedient 2015/2946. 
 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Vicenç dels Horts, en resolució de l’expedient núm. 2015/2949. 
 
35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Perafita, en resolució de l’expedient núm. 2015/2997. 
 
36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Martí d’Albars, en resolució de l’expedient núm. 2015/3169. 
 
37. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Martí d’Albars, en resolució de l’expedient núm. 2015/3175. 
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38. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Quirze de Besora, en resolució de l’expedient núm. 2015/3264. 

 
39. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 

A.G.G., en resolució de l’expedient núm. 2015/3263. 
 
40. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la senyora 

G.M.B., en resolució de l’expedient núm. 2015/3688. 
 

41. Dictamen que proposa aprovar una autorització de pròrroga d’obres a favor del 
senyor A.S.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/7202. 

 
Convenis de col·laboració 
 
42. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una minuta 

de conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, dins del pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, per l’establiment d’un marc formal de col·laboració, 
en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les 
parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació “Traspàs de 
titularitat d’un tram de la carretera BV-4501 i execució del projecte constructiu de 
Millora de la carretera BV-4501, des del p.k. 0,000 fins el 0,000”, i la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva 
execució. 

 
43. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una minuta 

de conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró dins del pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, per l’establiment d’un marc formal de col·laboració, 
en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les 
parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació “Traspàs de 
titularitat d’un tram de la carretera C-1415c inclosa al Pla General d’ordenació “El 
Sorrall” i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució. 

 
44. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una minuta 

de conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per a l’establiment d’un 
marc formal de col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execució per part de la Diputació 
de Barcelona del projecte d’obres de “Condicionament i eixamplament de la 
carretera BV-5251 entre els p.k. 0,100 i 2,630 i de la carretera GIP-5251 entre el 
p.k. 0,000 i 0,280. Tram Sant Sadurní d’Osormort (La Fullaca)-Viladrau, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 2.833.370,29 € (dos milions vuit-cents 
trenta-tres mil tres-cents setanta euros amb vint-i-nou cèntims) IVA inclòs, i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a 
la seva execució. 

 
45. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una 

addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, que va ser aprovat 
mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 12 



 

7 
 

de juny de 2014 (A 293/14), en aplicació de l’ajut 14/X/108551 atorgat a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, en relació amb l’actuació “projecte 
d’urbanització de la travessera urbana BV-4316. Àmbit central”, en el sentit de 
modificar la clàusula relativa a la distribució de la baixa d’adjudicació del 
contracte d’obres. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
46. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament de 

subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, 
per les estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals i que es 
gestionen en règim de concessió administrativa, primer semestre de 2015, per 
import de 20.402,48 € (vint mil quatre-cents dos euros amb quaranta-vuit 
cèntims).  

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
47. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la reducció de la 

subvenció atorgada l’any 2013 en la línia de millora d’habitatges al parc natural 
del Montnegre-Corredor per disminució del coeficient d’ajust previst a les bases 
reguladores, d’import 113,66 € (cent tretze euros amb seixanta-sis cèntims).  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de maig de 2015.-  Pel Sr. 
President, en funcions, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 28 de maig de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Ratificació del Decret de la Presidència en funcions, que proposa designar 
representant de la Diputació de Barcelona en la Societat Berguedà Iniciatives, 
Societat de Desenvolupament S.L., per a la Junta General d’Accionistes a 
celebrar el dia 10 de juny de 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència en funcions, ratifica el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en la societat Berguedà Iniciatives, 
Societat de Desenvolupament S.L, per la Diputada Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga.  
 
La Societat ha convocat sessió de la Junta General d’Accionistes per al proper dia 
10.6.2015, per tractar, en altres temes, la dissolució i liquidació de la societat, societat 
que forma part del Sector Públic de la Diputació de Barcelona, Junta a la qual la Sra. 
Solsona no podrà assistir per coincidir la sessió amb altres actes ja programats. 
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La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representació en els ens i organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, 
que té previst convocar la propera sessió per al 11.6.2015. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta, i vist el punt 2.4.b) de la 
refosa 1/2015, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència de 
data 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, que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la propera sessió. 
 
Atès que d’acord amb l’apartat 3.2 del Protocol de designació i actuació dels 
representants de la Diputació de Barcelona en altres ens, aprovat per la Junta de 
Govern en la sessió de data 18.12.2014, s’ha procedit a sol·licitar de la Coordinació 
General la corresponent autorització, i aquesta, tot considerant l’excepcionalitat del fet, 
l’ha autoritzat en favor de la Sra. Rosa Serra Rotés. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Presidència, en l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències de la Junta de Govern, 
 

RESOL: 
 
Primer.- Delegar la representació de la Diputació de Barcelona en la Junta General 
d’Accionistes convocada per al proper dia 10.6.2015 per la societat Berguedà 
Iniciatives, Societat de Desenvolupament S.L, en la Sra. Rosa Serra Rotés, 
Coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la Societat i a les persones interessades, per al 
seu coneixement i efectes legals oportuns. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 5 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 33/2013-V, que 
desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la representació de 
l’entitat Allianz Seguros y Reaseguros, S.A, contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis 
derivats de l’accident de circulació que va tenir lloc a la carretera BV-2122, com a 
conseqüència de la topada d’un vehicle assegurat per la demandant amb una 
pedra de grans dimensions que estava al mig de la calçada.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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El Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, ha dictat sentència en el 
procediment abreujat 33/2013-V, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per la representació de l’entitat Allianz Seguros y Reaseguros,S.A, contra la 
resolució de la Diputació de Barcelona de data 5 de novembre de 2012, que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per l’actora pels 
danys i perjudicis derivats de l’accident de circulació sofert el dia 29 de gener de 2012, 
a la carretera BV-212, punt quilomètric, degut a que va topar amb una pedra de grans 
dimensions que estava al mig de la calçada, segons la reclamant. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que no queda acreditat que es tracti d’un tram on accidents del tipus com el 
que ens ocupa, siguin habituals, ni tant sols ocasionals, pel que no existeix cap 
obligació de senyalitzar la possible caiguda de pedres i/o fixar una malla protectora, 
així mateix, es constata que es tracta d’un fet imprevisible i, per tant, no es donen els 
supòsits legals exigits per determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració 
pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En us de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànica, 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, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de 
Barcelona, dictada en el procediment abreujat 33/2013-V, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per la representació de l’entitat Allianz Seguros y 
Reaseguros,S.A, contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 5 de 
novembre de 2012, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per l’actora pels danys i perjudicis derivats de l’accident de circulació sofert 
el dia 29 de gener de 2012, a la carretera BV-212, punt quilomètric, degut a que va 
topar amb una pedra de grans dimensions que estava al mig de la calçada. Així 
mateix, s’acorda el pagament de les costes processals per import de 200 euros a la 
Diputació. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 17 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 210/2014-F3, que 
desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor J.U.R., contra 
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la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats d’un accident de circulació que va tenir lloc a la 
carretera BV-5031, degut a que, quan circulava per la dita carretera, va 
ensopegar amb l’asfalt que sobresortia.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona, ha dictat sentència en el 
procediment abreujat 210/2014-F3, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor J.U.R., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 4 
de març de 2014, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per l’actor pels danys materials derivats d’un accident de circulació que va 
patir amb la seva bicicleta a la carretera BV-5031, al PK 13,9, al terme municipal de 
Sant Vicenç de Montalt, degut a que va ensopegar amb l’asfalt que sobresortia, 
segons el reclamant. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la part actora i el 
funcionament del servei públic i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En us de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànica, 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, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de 
Barcelona, dictada en el procediment abreujat 210/2014-F3, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat pel senyor J.U.R., contra la resolució de la 
Diputació de Barcelona de data 4 de març de 2014, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per l’actor pels danys materials derivats d’un 
accident de circulació que va patir amb la seva bicicleta a la carretera BV-5031, al PK 
13,9, al terme municipal de Sant Vicenç de Montalt, degut a que va ensopegar amb 
l’asfalt que sobresortia, segons el reclamant 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 17  de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació, del Tribunal Superior 
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de Justícia de Catalunya, dictada en el procediment 358/2014, que acorda tenir 
per desistida a Telefónica de España, S.A.U. del procediment núm. 358/2014, 
contra la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 78/2014, 
de 25 de juny de 2014, que desestimà el recurs interposat contra el decret de 
LOCALRET d’adjudicació a VODAFONE ESPAÑA, SAU, del lot 1: Serveis de 
comunicacions de veu fixa del contracte “Serveis de telecomunicacions (veu, 
mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els 
municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, 
adherits al procés de contractació agregada”.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència en funcions, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària de 18 de desembre de 2014, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 20 de novembre de 2014, 
pel qual s’acordava comparèixer davant la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el procediment núm. 
358/2014, interposat per Telefónica de España, S.A.U. contra la resolució del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic 78/2014, de 25 de juny de 2014, que ha 
desestimat el recurs interposat contra el decret del President del Consorci de 
LOCALRET d’adjudicació a VODAFONE ESPAÑA SAU del lot 1.Serveis de 
comunicacions de veu fixa del contracte “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de 
contractació agregada”. 
 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una interlocutòria, el 5 de maig 
de 2015, per la qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit 
presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida, atès que 
les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, desistir de 
les seves pretensions. 
 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 

En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la interlocutòria dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de 5 de maig de 2015, que acorda tenir per desistit 
a Telefónica de España, S.A.U. del procediment núm. 358/2014, contra la resolució del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 78/2014, de 25 de juny de 2014, que 
ha desestimat el recurs interposat contra el decret del President del Consorci de 
LOCALRET d’adjudicació a VODAFONE ESPAÑA SAU del lot 1: Serveis de 
comunicacions de veu fixa del contracte “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
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dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de 
contractació agregada” i declara la finalització del procediment. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, del Jutjat Penal núm. 3 de Manresa, 
en el procediment abreujat núm. 50/15 que condemna E.U.M. com a autor 
responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els 
efectes de l’alcohol, a diverses penes i a indemnitzar la Diputació de Barcelona 
en la quantitat de 100 € (cent euros) pels danys ocasionats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Penal núm. 3 de Manresa ha dictat una sentència, en el procediment abreujat 
núm. 50/15, que condemna E.U.M. com a autor responsable d’un delicte contra la 
seguretat viària, per conducció sota els efectes de l’alcohol, així com responsable civil 
dels danys derivats de l’accident de trànsit que va provocar a la carretera interurbana 
BV-5224, quan va perdre el control del vehicle que conduïa i va col·lidir amb la mitjana 
de la carretera, propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten en la referida sentència, els 
fets declarats legalment provats són constitutius d’un delicte contra la seguretat vial i 
que, segons l'article 129 del Codi penal, els responsables criminals ho són també 
civilment. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Penal núm. 3 de Manresa 
en el procediment abreujat núm. 50/15, que condemna E.U.M. com a autor 
responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de 
l’alcohol, a diverses penes i a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la quantitat de 
100,00 € (cent euros) pels danys ocasionats. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Penal núm. 3 de Manresa als efectes 
legals oportuns. 
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7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4669/15, de data 19 de maig, 
de compareixença davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, en el recurs núm. 102/2015-C, interposat pel senyor R.G.M. contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-243b, a causa de la 
topada contra un porc senglar que sobtadament va envair 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 ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 102/2015-C, procediment abreujat, interposat pel senyor R.G.M. contra el Decret 
de data 11 de febrer de 2015, de desestimació de reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 4 de 
març de 2014, a la carretera C-243b, a l'altura del punt quilomètric 16,700, a causa de 
la topada contra un porc senglar que sobtadament va envair 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. 
 
Alhora, la Diputació de Barcelona ha citat l’asseguradora AXA Seguros Generales S A, 
Compañía de Seguros y Reaseguros (en endavant AXA) com a part interessada en 
l’esmentat recurs, en tant que la Corporació té subscrita una pòlissa amb dita 
companyia per assumir els riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la qual 
inclou, a més, la seva defensa judicial en els processos jurisdiccionals que se suscitin 
sobre aquesta matèria. 
 
AXA ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, per la qual cosa escau ratificar aquestes designes, les despeses de les 
quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2015, 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 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 102/2015-C, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, interposat pel senyor R.G.M. contra el Decret de data 11 de febrer de 2015, 
de desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 4 de març de 2014, a la carretera C-
243b, a l'altura del punt quilomètric 16,700, a causa de la topada contra un porc 
senglar que sobtadament va envair 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 78.3.3) de la Llei 
29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 102/2015-C a la companyia asseguradora 
AXA, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor 
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’AXA. 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4817/15, de data 21 de maig, 
de compareixença davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 102/2015-B, procediment 
abreujat interposat per la societat ROCA MALDONADO, SL, contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5128, a 
causa de la col·lisió amb una pedra que s'havia desprès del talús de la carretera.- 
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 ofici de data 5 de 
maig de 2015, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs 
contenciós administratiu número 102/2015-B, procediment abreujat, interposat per la 
societat ROCA MALDONADO, S.L. contra el Decret de data 18 de febrer de 2015, de 
desestimació de la RRP formulada pels danys materials derivats de l'accident de 
circulació sofert el dia 18 de novembre de 2013, al PK 28+300 de la carretera BV-
5128, a causa de la col·lisió del seu vehicle amb una pedra que, segons el reclamant, 
s'havia desprès del talús de la carretera. 
 
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. 
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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 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, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 102/2015-B, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6, 
interposat per la societat ROCA MALDONADO, S.L. contra el Decret de data 18 de 
febrer de 2015, de desestimació de la RRP formulada pels danys materials derivats 
de l'accident de circulació sofert el dia 18 de novembre de 2013, al PK 28+300 de la 
carretera BV-5128, a causa de la col·lisió del seu vehicle amb una pedra que, segons 
el reclamant, s'havia desprès del talús de la carretera. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 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. 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4818/15, de data 21 de maig, 
de compareixença davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 139/2015-F, procediment 
abreujat, interposat pels senyors R.A.H.D. i J.L.G, contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i 
personals derivats de l'accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera de 
Sarrià a Vallvidrera (BV-1462), a causa de la topada contra un porc senglar que 
sobtadament va envair 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. 3 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 139/2015-F, procediment abreujat, interposat pels senyor R.A.H.D. i J.L.G. contra 
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el Decret de data 11 de febrer de 2015, de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats de 
l'accident de trànsit ocorregut el dia 19 de maig de 2014, a la carretera de Sarrià a 
Vallvidrera (BV-1462), a l'altura del número 246 de l'esmentada via (que es correspon 
amb el punt quilomètric 2+250), a causa de la topada contra un porc senglar que 
sobtadament va envair 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. 
 
Alhora, la Diputació de Barcelona ha citat l’asseguradora AXA Seguros Generales S A, 
Compañía de Seguros y Reaseguros (en endavant AXA) com a part interessada en 
l’esmentat recurs, en tant que la Corporació té subscrita una pòlissa amb dita 
companyia per assumir els riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la qual 
inclou, a més, la seva defensa judicial en els processos jurisdiccionals que se suscitin 
sobre aquesta matèria. 
 
AXA ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, per la qual cosa escau ratificar aquestes designes, les despeses de les 
quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2015, 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 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, com a part demandada, en el  recurs contenciós administratiu 
núm. 139/2015-F, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, 
interposat pels senyors R.A.H.D. i J.L.G. contra el Decret de data 11 de febrer de 
2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials i personals derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 19 de maig 
de 2014, a la carretera de Sarrià a Vallvidrera (BV-1462), a l'altura del número 246 de 
l'esmentada via (que es correspon amb el punt quilomètric 2+250), a causa de la 
topada contra un porc senglar que sobtadament va envair la calçada. 
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Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 139/2015-F a la companyia asseguradora 
AXA, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor 
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’AXA. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’ajuts 
als Ajuntaments de Balenyà i de La Quar corresponents a la 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 en funcions, 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, en el marc de plans locals d’ocupació, de persones 
aturades, prèviament inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, podent 
estar-ho també a un Servei Local 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 per 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. 
 
Per a l’efectivitat dels ajuts, els ens destinataris havien de manifestar expressament la 
seva acceptació, com a màxim, fins el 27 de febrer del 2015, a través de la realització 
del tràmit P300, disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, en el si del Portal de 
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tràmits dels ens locals i altres administracions, a l'espai corresponent del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015". 
 
Transcorregut el termini establert, els Ajuntaments de Balenyà i de La Quar no havien 
presentat l’acceptació. D’acord amb l’article 16 del règim del Programa, en data 6 de 
maig de 2015, se’ls va requerir la referida presentació, tot habilitant un termini de deu 
dies hàbils per a fer-ho, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini sense que 
s’hagés completat el tràmit, es consideraria que l’ens havia renunciat a l’ajut i es 
procediria a la seva revocació. 
 
Atès que els Ajuntaments de Balenyà i de La Quar han presentat l’acceptació 
requerida, es considera que cal promoure la concessió definitiva dels ajuts atorgats a 
aquests Ajuntaments. 
 
La present proposta es justifica en la circumstància de permetre als referits 
Ajuntaments disposar amb la màxima celeritat possible dels ajuts concedits inicialment 
i afavorir, d’aquesta manera, la seva execució per part dels beneficiaris, raó per la qual 
la seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a 
l’adequada administració del servei i, en conseqüència, per a l’interès públic. 
 
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.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 115.050,79 € (cent quinze mil 
cinquanta euros amb setanta-nou cèntims), amb càrrec de les següents aplicacions del 
pressupost vigent, segons allò indicat a l’acord segon: 
 
 69.030,48 € (seixanta-nou mil trenta euros amb quaranta-vuit cèntims), amb càrrec 

de l’aplicació G/30101/24100/46242. 
 

 46.020,31 € (quaranta-sis mil vint euros amb trenta-un cèntims), amb càrrec de 
l’aplicació G/12200/94210/46243. 

 
Segon.- APROVAR els ajuts que s’indiquen a continuació corresponents a la sisena 
concessió definitiva del Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: 



 

 
 
 
 
 
 

Ens 
destinatari 

NIF 

Import 
concedit 

EUR Línia 
suport a 
ocupació 

local 
(Línia 1) 

Import 
concedit 

EUR Línia 
suport a 

reactivació 
econòmica 

(Línia 2) 

Import 
concedit 
EUR total

Codi XGL 
Línia 1 

Codi XGL 
Línia 2 

Op. 
Comptable 

Línia 1 

Posició 
Línia 1 

Op. 
Comptable 

Línia 2 

Posició 
Línia 2 

Aplicació 
pressupost
ària Línia 1

Aplicació 
pressupost
ària Línia 2 

Ajuntament 
de Balenyà 

P0801700F 53.815,94 35.877,29 89.693,23 15/X/211288 15/X/211286 1503003100 1 1503003073 1 
G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de La Quar 

P0817600J 15.214,54 10.143,02 25.357,56 15/X/211428 15/X/211429 1503003102 1 1503003104 1 
G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

 



 

20 
 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, modificar el conveni 
d’adhesió a la Xarxa de Museus Locals per incorporar la col·laboració 
econòmica envers els seus membres i actualitzar el seu contingut.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat adjunt a la Presidència i Delegat de 
Cultura, en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que promou el progrés i el 
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial mitjançant accions de suport als 
municipis de la província, tot col·laborant en diferents àmbits, essent un d’ells el de la 
cultura. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, manté una 
política d’assessorament i cooperació en matèria de patrimoni cultural i de museus de 
gestió municipal, creant l’any 2001 la Xarxa de Museus Locals amb l’objectiu de 
treballar conjuntament amb els municipis adherits per tal de posar en pràctica 
programes de conservació, documentació, gestió i difusió del seu patrimoni cultural i 
natural, complementant i enriquint les actuacions que porten a terme els seus museus. 
 
L’adhesió a la Xarxa de Museus Locals es formalitza mitjançant la signatura d’un 
conveni marc, minuta del qual va ser aprovada per dictamen de la Comissió de Govern 
de la Diputació en sessió de data 28 de juny de 2001. Per acord de Junta de Govern 
de data 24 de febrer de 2011, aquest conveni va ser modificat per tal d’actualitzar i 
adequar el seu contingut als preceptes de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
En el seu inici, la Xarxa de Museus Locals només oferia als equipaments adherits 
assistència tècnica i suport organitzatiu. Això no obstant, aquesta Xarxa ha anat 
evolucionant amb el transcurs dels anys i, per tal de satisfer les noves demandes dels 
equipaments i cobrir les seves creixents necessitats, ha anat incorporant nous 
productes i serveis per oferir als seus membres. Aquests nous productes són: 
 

- Ajuts per a l’adquisició d’aparells de control ambiental per millorar les 
condicions de conservació dels fons dels museus. 

 
- Ajuts especials per finançar actuacions que no tinguin cabuda dins dels 

productes i serveis estàndards que ofereix la Xarxa de Museus Locals i que 
tampoc tinguin cabuda dins dels recursos que inclou el Pla Xarxa de Governs 
Locals. 

 
- Ajuts dins del programa d’accessibilitat per al subministrament de mòduls 

multisensorials i d’altres elements museogràfics per facilitar l’accés dels 
visitants amb disminució als continguts dels museus. 

 
Tots aquests ajuts que s’han esmentat impliquen una aportació econòmica per part de 
la Diputació de Barcelona. 
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Atès que el model de conveni d’adhesió a la Xarxa de Museus Locals no contempla el 
suport econòmic en el pacte quart que regula els compromisos de la Diputació, cal 
realitzar les modificacions oportunes en el seu redactat per tal d’emparar la 
col·laboració econòmica, ja sigui directa o indirecta. 
 
D’altra banda, un cop transcorreguts catorze anys des de l’aprovació del primer 
conveni d’adhesió a la Xarxa de Museus Locals, es planteja també la conveniència 
d’actualitzar el text del conveni per tal d’adequar-lo a les necessitats de funcionament 
actuals. Així, als antecedents s’afegeix el nom de tots els ens adherits fins a la data 
actual, es modifica el redactat del pacte primer per tal d’incorporar la informació 
complerta en relació als equipaments adherits, les seves seus, extensions i/o antenes, 
es canvia el nom de la Comissió Tècnica Assessora, es modifica el seu règim de 
funcionament, es creen les Comissions de Treball Temàtiques i es regula el 
funcionament dels plenaris. 
 
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni 
correspon al mateix òrgan que va aprovar-ho. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. 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) i 2) de la 
Refosa 1/2015, sobre delegació de competències i d'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 la Presidència núm. 
29/2015, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener, 
respectivament). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar el conveni marc d’adhesió a la Xarxa de Museus Locals, que es va 
aprovar per la Comissió de Govern en sessió de data 28 de juny de 2001, amb motiu 
de la necessitat d’incloure la col·laboració econòmica amb els equipaments adherits i 
d’actualitzar el seu contingut per tal de donar resposta a les necessitats de 
funcionament actuals dels seus membres.  
 
Aquest conveni passa a tenir el següent redactat: 
 

“CONVENI 
 

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, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2015, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/2015, de data 13 de gener de 
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), assistit pel 
Secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació de data 16/12/13 (núm. 12577/13), 
publicat al BOPB de data 20/1/2014. 
 
AJUNTAMENT DE ................................., representat per l’Il·lm/a. Sr/a.. 
………………………………….., Alcalde/ssa de l’Ajuntament 
de……………………………, assistit pel Secretari/ària de l’ajuntament. 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que 
ostenten i, a l’efecte 

 
MANIFESTEN 

 
Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, 

conjuntament amb els museus dels ajuntaments d'Argentona, Badalona, 
Caldes de Montbui, Calella, Capellades, Cardedeu, Cerdanyola del Vallès, 
Cornellà de Llobregat, Gavà, Granollers, L'Hospitalet del Llobregat, Igualada, 
Manresa, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallès, El Prat del 
Llobregat, Premià de Dalt, Rubí, Sabadell, Sant Boi del Llobregat, Sant Joan 
Despí, Santa Coloma de Gramenet, Sitges, Terrassa, Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú, han vingut desenvolupant des de 1989, uns programes de 
col·laboració per portar a terme activitats de difusió del patrimoni cultural i 
natural, dels museus locals existents en aquests municipis. Posteriorment, 
s’han incorporat a la Xarxa de Museus Locals els municipis d’Arenys de Mar, 
Berga, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Castellbisbal, Cercs, Esplugues de 
Llobregat, Folgueroles, Manlleu, el Masnou, Moià, Montcada i Reixac, 
Montmeló, Premià de Mar, Ripollet, Roda de Ter, Sant Adrià de Besòs, Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant Cugat del Vallès, Tona, Vic, Viladecans, Vilassar 
de Dalt i Vilassar de Mar, el Consell Comarcal del Garraf i el Consorci del 
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. 

 
Que aquest treball conjunt va donar lloc a la creació d'una Comissió de Cooperació 

que, entre altres coses, ha vingut organitzant les Jornades de Museus i 
Administració Local i ha col·laborat en el desenvolupament de diverses accions 
de promoció i difusió amb el lema El museu més gran de Catalunya. 

 
Que totes les institucions esmentades van signar un conveni de col·laboració, a 

l'objecte de cercar fórmules operatives de cooperació supramunicipal en 
matèria de gestió, preservació, difusió i promoció dels museus i del patrimoni 
cultural i natural local. 

 
Que des de 1996, la Taula de Regidors de Cultura en general, i la seva Comissió 

de Patrimoni Cultural en concret, ha vingut reflexionant i debaten sobre les 
millors vies de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments 
de la província per tal de millorar la gestió i difusió dels equipaments museístics 
locals. 
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Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, dins el 

seu programa de suport al patrimoni cultural i natural dels municipis, vol 
accentuar la política d'assessorament i cooperació en matèria de patrimoni 
moble i museus locals, i per aquesta raó es proposa impulsar i coordinar una 
Xarxa de Museus Locals que potenciï-hi les sinèrgies i permeti la prestació de 
serveis directes adreçats a les institucions museístiques que en formin part. 

 
Que l’Ajuntament de …………………………….., manté una política de recerca, 

conservació i difusió del patrimoni cultural, dotant el Museu 
…………………………….. dels recursos i serveis necessaris per a 
l’acompliment de les seves funcions. 

 
Que l'Ajuntament de……………………………. està interessat a adherir-se a la 

Xarxa de Museus Locals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per 
tal de dur endavant programes de conservació, documentació, gestió i difusió 
del seu patrimoni cultural i natural local, que complementi i enriqueixi les 
actuacions que desenvolupa el Museu ……………………….. 

 
Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona de data ........................... 
 
Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de 

........................(especificar òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament de 

.............................en la seva sessió de data ......................... 
 
En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de ……………………………… i la 
Diputació de Barcelona, decideixen establir un conveni general d’adhesió que 
articulen a tenor dels següents 
 

PACTES 
 
Primer L'objecte del present conveni d'adhesió és fer efectiva la incorporació a la 
Xarxa de Museus Locals de ……………………… (nom de l’ens) en representació 
del Museu ………………………….. (nom de l’/dels equipament/s museístic/s) amb 
les seus ......................(nom de les seus quan siguin diferents del propi Museu) i les 
seves respectives extensions. 
 
Segon Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i el 
cercar fórmules operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, 
preservació, difusió i promoció dels museus i el patrimoni cultural i natural local que 
gestionen. 
 
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics, i 
la formació i reciclatge del personal dels museus locals. 
 
Tercer L’adhesió a la Xarxa de Museus Locals dona dret a participar i gaudir dels 
serveis i accions que aquesta dugui endavant, segons els acords específics a que 
es pugui arribar i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. 
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I en concret a aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es 
puguin editar (fulletons, publicitat, web...). 
 
Quart La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Museus Locals, es 
compromet a: 
 

- Donar el suport tècnic i organitzatiu necessari que el Museu 
…………………… sol·liciti. 

- Donar suport econòmic, si s’escau, a projectes i activitats que el Museu 
...................... sol·liciti. 

- Facilitar la participació del Museu ……………………. en totes les accions i 
serveis que es desenvolupin  a través de la Xarxa de Museus Locals. 

- Elaborar un programa d’actuació general, de caràcter anual, on 
s’especificaran els serveis i projectes que es duran a terme i que afectaran 
al conjunt de museus locals adherits a la Xarxa. 

- Acordar, anualment, una proposta de programa de col·laboració específic on 
s’explicitin les actuacions que puguin interessar o afectar de manera 
especial al Museu …………….. 

 
Cinquè L’Ajuntament de ………………, a través del Museu …………, es compromet 
a: 
 

- Col·laborar amb la Xarxa de Museus Locals, i en la mesura de les seves 
possibilitats, en aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti. 

- Incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona en tot el material de 
difusió i/o activitats que responguin al programa conjunt. 

- Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que 
l’identifiqui com a museu adherit a la Xarxa de Museus Locals, i que serà 
subministrat per la Diputació de Barcelona. 

- Comunicar el nom de la persona responsable de l’equipament museístic. 
 

Sisè  Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per una selecció 
de directors o responsables dels equipaments adherits a la Xarxa de Museus 
Locals i els representants de l’Oficina de Patrimoni Cultural. 
 
L’equip d’aquesta Comissió de Seguiment es renovarà cada quatre anys i 
l’assistència dels seus membres no podrà ser objecte de delegació en altres 
persones. 
 
Setè  La Comissió de Seguiment es reunirà periòdicament, un mínim de dos 
vegades a l’any, i tindrà com a funcions bàsiques: 
 

- el seguiment i avaluació del desplegament de serveis i programes de la 
Xarxa. 

- l’assessorament en la definició de nous serveis i activitats que la Xarxa de 
Museus Locals pugui desenvolupar. 
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Vuitè Es constituiran Comissions de Treball Temàtiques per tal de posar en comú i 
debatre diferents línies d’actuació dels diferents programes que duu a terme la 
Xarxa de Museus Locals.  
 
Les Comissions de Treball Temàtiques es crearan en funció de les necessitats del 
programa i estaran integrades per directors i/o tècnics dels museus. 
 
Novè Cada any, amb periodicitat semestral com a mínim, es celebrarà un Plenari al 
qual podran assistir tots els membres de la Xarxa de Museus Locals. Aquests 
plenaris tindran per objecte: 
 

- Informar i fer el seguiment del programa anual, prèviament consultat a la 
Comissió de Seguiment. 

- Recollir aportacions i propostes dels museus. 
 
Desè El present conveni d’adhesió entrarà en vigor a partir de la data de la seva 
signatura, i serà renovable automàticament d'any en any, llevat de denúncia 
expressa per alguna de les parts signants amb una antelació mínima de tres 
mesos. 
 
Onzè Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la 
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de 
…………………….. 
 
Dotzè La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts, 
serà coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
Tretzè El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 

a) Per realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per resolució. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a 

l’altra part amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del 
conveni. 

c) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el 

conveni. 
e) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
f) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret. 

 
Catorzè El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries 
de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les disposicions següents: 
 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

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

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
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I perquè així consti, signen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i 
data que s’assenyalen.” 
 

Segon.- Establir que les adhesions a la Xarxa de Museus Locals que es formalitzin a 
partir d’ara es realitzaran mitjançant la signatura del conveni que s’ha exposat 
anteriorment. 
 
Tercer.- Notificar la present modificació als ens locals que han materialitzat la seva 
adhesió a la Xarxa de Museus Locals amb anterioritat a dita modificació, amb 
l’advertiment que per poder continuar beneficiant-se dels recursos econòmics que 
s’ofereixin des de la Xarxa de Museus Locals han d’haver signat prèviament aquesta 
nova minuta de conveni.  
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la 
convocatòria, segons les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, als projectes de 
comunicació i públics i als programes educatius, socials i comunitaris de les 
polítiques de difusió artística, en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la 
Xarxa d’Espais Escènics Municipals per a l’any 2015.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Diputat adjunt a la Presidència i delegat de Cultura, en 
funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Amb data 12 de març de 2015 (registre d’acords 108/15) es varen aprovar per acord 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, les Bases reguladores i la 
convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, als projectes de 
comunicació i públics i als programes educatius, socials i comunitaris de les polítiques 
de difusió artística, en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals per a l’any 2015 (publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 25 de març de 2015), d’acord amb l'Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial 
de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.  
 
Atès que el dia 20 d’abril de 2015 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds 
per a aquesta convocatòria. 
 
De conformitat amb l’article 12 de les esmentades Bases reguladores i la convocatòria 
de concessió de subvencions, i d’acord amb l’article 63.2 del Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït l’òrgan col·legiat integrat pel diputat adjunt de 
Cultura, en funcions (com a president de l’Òrgan instructor), la coordinadora en 
matèria de Cultura, la gerent de serveis de Cultura, la cap de l’Oficina de Difusió 
Artística, la cap de la  Secció Tècnica de l’Oficina de Difusió Artística i dos 
tècnics/ques en matèria de Cultura de l’Àrea de Presidència; per dirigir la instrucció de 
procediment i formular la corresponent proposta de resolució de la convocatòria 
7053/15, un cop s’ha procedit a la valoració de les sol·licituds en funció de la major 
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puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de valoració previstos en les Bases 
reguladores i la convocatòria. 
 
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, elaborat 
sobre la base de la valoració desglossada i degudament motivada de tots els criteris i 
subcriteris descrits a l’article 9 de les Bases reguladores i convocatòria, i que consta a 
l’expedient. 
 
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en 
l’Acta de la reunió, celebrada a les 11 h. del dia 27 de maig de 2015 i que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que la quantia màxima que la Junta de Govern de data 12 de març de 2015 va 
aprovar per a aquesta convocatòria pública, és de 100.00 € (CENT MIL EUROS). 
 
Atès el que disposa l’article desè de les Bases reguladores i la convocatòria aprovada 
per la Junta de Govern de data 12 de març de 2015 relatiu a les aplicacions 
pressupostàries que es podrien veure afectades i atès que els ens beneficiaris 
presentats són en la seva totalitat ajuntaments i/o patronats, no cal habilitar cap 
aplicació pressupostària diferent a la inicialment prevista: G/13103/33410/46202. 
 
Atès que la present proposta es justifica per donar tràmit ordinari a la convocatòria 
aprovada al 12 de març de 2015 ja que l’Oficina de Difusió Artística ha hagut de 
respectat els terminis establerts en la convocatòria així com en els requeriments 
realitzats als sol·licitants de les subvencions, raó per la qual la seva tramitació no es 
pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració 
de l’Oficina de Difusió Artística i dels ajuntaments sol·licitants i, en conseqüència, per a 
l’interès públic. 
 
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 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 l’atorgament de subvencions, en matèria de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, per als projectes de comunicació i públics i als programes 
educatius, socials i comunitaris de les polítiques de difusió artística, en el marc del 
Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per a l’any 2015 
i d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha 
estat formalitzada en la corresponent Acta.  
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Relació de subvencions estimades: 
 



 

 
NIF 

MUNICIPI NOM DEL PROJECTE 

Pressupost 
màxim 

subvencionabl
e1 

Import 
sol·licitat 

Punts 
% de 

suport 
Import 

concedit 

Operació 
comptable/ 

posició 

Difusió i promoció de les arts escèniques a 
Artés 2015 

500,00 € 1.000,00 € 17 30% 150 €
P0801000A 

Ajuntament 
d’Artés Formació i sensibilització de les arts 

escèniques a Artés 2015 
8.720,00 € 3.100,00 € 23 45% 3.100 €

1503003075 / 1 

Import total 3.250 €  

P0825200I 
Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

Ampliació comunicació específica del teatre 8.208,20 € 4.000,00 € 25 50% 4.000 € 1503003075 / 2 

Import total 4.000 €  

P0805300A 
Ajuntament de 
Castellbisbal 

Projecte de comunicació i formació de nous 
públics de l'Auditori per l'any 2015 

8.100,00 € 7.000,00 € 21 40% 3.240 € 1503003075 / 3 

Import total 3.240 €  

P0808700I 
Ajuntament de 
La Garriga 

Comunicació, gestió d'audiències al Teatre 
de la Garriga 

7.679,20 € 3.839,60 € 25 50% 3.840 € 1503003075 / 4 

Import total 3.840 €  

G08894644 

Patronat 
Municipal de 
Cultura de 
Ripollet 

Assessorament i implementació estratègia 
comunicació Teatre Auditori de Ripollet 

11.112,40 € 10.000,00 € 21 40% 4.450 € 1503003075 / 5 

Import total 4.450 €  

P0818200H 
Ajuntament de 
Roda de Ter 

Web Teatre Eliseu 6.000,00 € 2.000,00 € 19 35% 2.000 € 1503003075 / 6 

Import total 2.000 €  

P0820100F 
Ajuntament de 
Sant Celoni 

Disseny i execució del pla de comunicació 
del Teatre Municipal Ateneu 

38.000,00 € 20.000,00 € 25 50% 19.000 € 1503003075 / 7 

Import total 19.000 €  
La comunicació a les arts escèniques, una 
eina de futur 

5.090,00 € 3.200,00 € 23 45% 2.300 €
P0821600D 

Ajuntament de 
Sant Joan 
Despí L'art en viu 4.800,00 € 2.300,00 € 22 40% 1.920 €

1503003075 / 8 

Import total 4.220 €  

P0828400B 
Ajuntament de 
Tordera 

Accions per donar a conèixer el Teatre Clavé 
i les seves activitats 

4.140,00 € 2.300,00 € 23 45% 1.870 € 1503003075 / 9 

                                                 
1 Una vegada excloses les despeses no subvencionables descrites a l’article 17 de les Bases reguladores i la convocatòria. 
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NIF 

MUNICIPI NOM DEL PROJECTE 

Pressupost 
màxim 

subvencionabl
e1 

Import 
sol·licitat 

Punts 
% de 

suport 
Import 

concedit 

Operació 
comptable/ 

posició 

  Accions per apropar el Teatre Clavé als 
ciutadans d'una manera participativa i 
vivencial 

2.860,00 € 1.500,00 € 22 40% 1.150 €

Import total 3.020 €  
Materials de comunicació 3.100,00 € 3.539,25 € 19 35% 1.090 €

P0828500I 
Ajuntament de 
Torelló Teatre en primera persona 1.100,00 € 925,00 € 24 45% 500 €

1503003075 / 10 

Import total 1.590 €  

Pla de comunicació d'espectacles 2015 3.144,00 € 2.250,00 € 20 35% 1.100 €
P0829700D 

Ajuntament de 
Vallromanes 

Cursos de teatre per a joves de 12 a 20 anys 14.058,00 € 2.166,00 € 20 35% 2.170 €
1503003075 / 11 

Import total 3.270 €  

Escena Jove 4.018,00 € 2.570,00 € 20 35% 1.410 €

Comunicació de la programació 
d'espectacles familiars i d'adults 

13.600,00 € 10.675,00 € 21 40% 5.440 €

Mostra de teatre infantil 4.018,00 € 2.570,00 € 22 40% 1.610 €

P0830600C 
Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

Carnet d'amic de Cal Bolet i L'Auditori 1.340,00 € 1.100,00 € 20 35% 470 €

1503003075 / 12 

Import total 8.930 €  

Programa entorn el foment de la dansa 5.155,44 € 2.727,72 € 25 50% 2.580 €

Nanoteatre. Teatre de mínims en llocs 
inesperats 

5.729,75 € 3.014,87 € 24 45% 2.580 €

L'Auditori amb l'Escola i Conservatori de 
Música Mestre Montserrat (ECMM) 

3.743,74 € 1.871,87 € 24 45% 1.690 €
P0830800I 

Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

La participació en un pla de comunicació 1.375,00 € 687,50 € 24 45% 620 €

1503003075 / 13 

Import total 7.470 €  
 TOTAL GENERAL 68.280 €
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Segon.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als 
projectes presentats segons estableixen les Bases reguladores i la convocatòria que 
tot seguit es detalla: 
 

Quan la documentació complementària no coincidia en algun aspecte amb la 
sol·licitud, ha prevalgut la informació inclosa en el document de sol·licitud. 
 
Quan en el pressupost presentat per I'ens sol·licitant s'han inclòs despeses no 
subvencionables, establertes a l'article 17 de les Bases reguladores i la 
convocatòria, no s'han tingut en consideració a l'hora de calcular el pressupost 
màxim subvencionable. 
 
Pel que fa a la despesa de personal, tal com estableix l’article dissetè, no s’ha tingut 
en consideració la despesa de personal que supera el 20% del pressupost total del 
projecte. 
 
Les sol·licituds han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius de 
valoració fixats a l’article novè de les Bases reguladores i la convocatòria. 
 
Cada projecte s’ha valorat individualment. La puntuació màxima a assolir per cada 
projecte és de 25 punts, que s’han distribuït entre els diferents criteris de la següent 
manera: 
 

Criteris de valoració 
Punts 

màxims 
Contingut 10 
Estratègia i coherència 6 
Abast social 4 
Sistemes d’avaluació i control 3 
Transversalitat 2 

 
En l’apartat de contingut s’ha valorat la solidesa, elaboració, innovació i rellevància 
dels diferents projectes i la seva adequació a la convocatòria. 
 
En l’apartat d’estratègia i coherència s’ha valorat que siguin factibles, proporcionats, 
adequats als objectius plantejats i que tinguin un equilibri pressupostari entre les 
diferents partides econòmiques. 
 
En l’apartat d’abast social s’ha valorat la implicació d’associacions o col·lectius 
locals, el nivell de projecció i repercussió social de les activitats i la capacitat 
d’arribar a més públics i ciutadans del municipi o municipis de l’entorn. 
 
En l’apartat d’avaluació i control s’ha valorat si en el plantejament del projecte s’han 
dissenyat mesures de seguiment, balanç, avaluació i control. 
 
En l’apartat de transversalitat s’ha valorat la implicació d’altres àrees de l’ens local. 
 
Una vegada valorats aquests criteris, s’han pres en consideració els projectes amb 
una puntuació igual o superior a 12 punts. Tots els projectes han superat els 12 
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punts i han estat considerats estimats per valoració més alta i suficiència de 
recursos tal i com estableix l’article novè de les Bases reguladores i la convocatòria. 
 
Tal i com estableix l’article 11 de les Bases reguladores i la convocatòria, una 
vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts, i en funció 
de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a 
aquells que obtinguin les puntuacions més elevades en cadascun dels projectes i es 
disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor. 
Els projectes que han obtingut 25 punts se’ls ha aplicat el percentatge màxim de 
suport (50% del pressupost màxim de l’activitat subvencionable), disminuint el 
percentatge màxim de suport als projectes que han obtingut una puntuació inferior a 
25 punts, establint els següents barems: 
 
- Els projectes amb una puntuació compresa entre 23 i 24 punts (ambdós 

inclosos) els pertoca un 45% de suport. 
- Els projectes amb una puntuació compresa entre 21 i 22 punts (ambdós 

inclosos) els pertoca un 40% de suport. 
- Els projectes amb una puntuació compresa entre 19 i 20 punts (ambdós 

inclosos) els pertoca un 35% de suport. 
- Els projectes amb una puntuació compresa entre 17 i 18 punts (ambdós 

inclosos) els pertoca un 30% de suport. 
 

Per establir els barems s'ha partit d'un percentatge de suport del 15% per als 
projectes que tinguessin 12 punts, ja que s'ha considerat que era la subvenció 
mínima, i a partir d'aquí s'ha augmentat un 5% de suport per cada tram de dos 
punts. 
 
En el cas que l’import total a atorgar, segons els barems establerts, superi la 
quantitat sol·licitada per l’ens, s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud. 
 
S'ha procedit a I'arrodoniment a l’alça dels ajuts atorgats en múltiples de deu euros 
(10 EUR.-). 

 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de 68.280 € (SEIXANTA-VUIT 
MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS) als projectes de comunicació i públics i als 
programes educatius, socials i comunitaris de les polítiques de difusió artística, a 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/13103/33410/46202 del pressupost 2015. 
 
Quart.- APROVAR les condicions a què queden subjectes les subvencions que 
s’atorguen i que es concreten en els punts següents: 
 

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març 
de 2016. 
  
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i 
organismes autònoms locals: Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que 
l’ens beneficiari presenti  
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a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 
en les presents Bases reguladores, així com de les activitats realitzades i els 
resultats obtinguts. 

 
b) Un certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions 

reconegudes de l’activitat objecte de la convocatòria amb el certificat de 
justificació de subvencions per administracions públiques 

 
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent: 

 
1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots 

els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, 
així com dels ingressos que financen l’actuació. 

2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% 
del seu cost. 

3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i 
amb la Seguretat Social. 

 
Quan el beneficiari hagi externalitzat una part o la totalitat de les activitats, o bé hagi 
atorgat ajuts econòmics a entitats públiques o privades del seu municipi amb la 
mateixa finalitat que la subvenció rebuda, a més de la justificació anterior també 
haurà de certificar la data en què ha efectuat la transferència -en el cas que n’hi 
hagi-, que ha rebut la justificació de la despesa efectuada, i que ha estat verificada i 
és conforme a l’objecte de la subvenció. Així mateix, haurà d’ajuntar segons cada 
cas, còpia del contracte de gestió de serveis públics i /o conveni de col·laboració 
entre les dues institucions o bé còpia de la resolució de concessió de l’ajut. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/oda/descarregues  

 
 
Cinquè.- ADVERTIR a les entitats beneficiàries que s’entendrà acceptada tàcitament 
la subvenció concedida, pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de 
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament 
objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les 
condicions imposades en la concessió. 
 
Sisè.- NOTIFICAR els anteriors acords a tots els sol·licitants, de manera 
individualitzada, en els terminis establerts a l’article 13 de les Bases reguladores i la 
convocatòria, a fi i efecte que presentin la documentació oportuna per tal de justificar la 
subvenció. 
 
Setè.- PUBLICAR la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria, 
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 25 de les Bases reguladores i la 
convocatòria i l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.   
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
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13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 44.024,96 € (quaranta-quatre mil vint-i-quatre euros amb 
noranta-sis cèntims), per a finançar l’actuació local “Maquinària neteja viària”, al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats a l’Ajuntament d’Arenys 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 Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Arenys de Mar, presentada en 
data 15/5/2015 per finançar la inversió “Maquinària neteja viària” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F 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 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
La present proposta es justifica en la necessitat de l’ajuntament d’Arenys de Mar per 
disposar de finançament per a les seves inversions municipals, raó per la qual la seva 
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tramitació no es pot ajornar sense que se’nderivi un perjudici rellevant per a 
l’adequada administració del municipi i, en conseqüència, per a l’interès públic. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 
 
 
 
 

Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Mar 
Actuació:  Maquinària neteja viària 
Import crèdit:  44.024,96 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,29% 
Interessos implícits estimats 380,44euros 
Anualitats:  5 
Referència: 41/2015 
 
*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 6/5/2015 (B.O.E. núm. 111, de 9/5/2015), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-quatre mil vint-i-quatre 
euros amb noranta-sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Exprop. terreny av. Mas Fuster, 66”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.- 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 Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, presentada en data 14/5/2015 per finançar la inversió “Exprop. terreny av. 
Mas Fuster, 66” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat 
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F 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 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
La present proposta es justifica en la necessitat de l’E.M.D. de Valldoreix per disposar 
de finançament per a les seves inversions municipals, raó per la qual la seva tramitació 
no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada 
administració del municipi i, en conseqüència, per a l’interès públic. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix 
Actuació:  Exprop. terreny av. Mas Fuster, 66 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,79% 
Interessos implícits estimats 7.369,51 euros 
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Anualitats:  10 
Referència: 40/2015 
 
*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, 
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  
Resolució de 6/5/2015 (B.O.E. núm. 111, de 9/5/2015), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
 
 

15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 170.000 € (cent setanta mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Obres platja i recollida aigües”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats a l’Ajuntament del Masnou.- 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 Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament del Masnou, presentada en data 
29/4/2015 per finançar la inversió “Obres platja i recollida aigües” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F 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 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
La present proposta es justifica en la necessitat de l’Ajuntament d’El Masnou per 
disposar de finançament per a les seves inversions municipals, raó per la qual la seva 
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a 
l’adequada administració del municipi i, en conseqüència, per a l’interès públic. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament del Masnou 
Actuació:  Obres platja i recollida aigües 
Import crèdit:  170.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,79% 
Interessos implícits estimats 7.158,95 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 36/2015 
 
*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 6/5/2015 (B.O.E. núm. 111, de 9/5/2015), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta mil euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Renovació nucli antic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.- 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: 
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
presentada en data 22/12/2014 per finançar la inversió “Renovació nucli antic” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F 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 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
Actuació:  Renovació nucli antic 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
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Tipus d’interès implícit* 0,79% 
Interessos implícits estimats 7.369,51 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 142/2014 
 
*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, 
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la 
Resolució de 6/5/2015 (B.O.E. núm. 111, de 9/52015), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 80.586 € (vuitanta mil cinc-cents vuitanta-sis euros), per 
a finançar l’actuació local “Urbanització la Guàrdia”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats a l’Ajuntament de Subirats.- 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 Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Subirats, presentada en data 
11/5/2015 per finançar la inversió “Urbanització la Guàrdia” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F 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 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
La present proposta es justifica en la necessitat de l’Ajuntament de Subirats per 
disposar de finançament per a les seves inversions municipals, raó per la qual la seva 
tramitació no es pot ajornar sense que se’nderivi un perjudica rellevant per a 
l’adequada administració del municipi i, en conseqüència, per a l’interès públic. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Subirats 
Actuació:  Urbanització la Guàrdia 
Import crèdit:  80.586 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,79% 
Interessos implícits estimats 3.393,59 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 38/2015 
 
*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 6/5/2015 (B.O.E. núm. 111, de 9/5/2015), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta mil cinc-cents vuitanta-sis 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 46.414 € (quaranta-sis mil quatre-cents catorze euros), 
per a finançar l’actuació local “Plaça Casots i inversions 2015”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats a l’Ajuntament de Subirats.- 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: 
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Subirats, presentada en data 
11/5/2015 per finançar la inversió “Plaça Casots i inversions 2015” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F 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 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
La present proposta es justifica en la necessitat de l’Ajuntament de Subirats per 
disposar de finançament per a les seves inversions municipals, raó per la qual la seva 
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a 
l’adequada administració del municipi i, en conseqüència, per a l’interès públic. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Subirats 
Actuació:  Plaça Casots i inversions 2015 
Import crèdit:  46.414 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,79% 
Interessos implícits estimats 1.954,56 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 39/2015 
 
*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el 
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 6/5/2015 
(B.O.E. núm. 111, de 9/5/2015), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-sis mil quatre-cents 
catorze euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació d’un 
Crèdit de Caixa d’import 86.791,87 € (vuitanta-sis mil set-cents noranta-un euros 
amb vuitanta-set cèntims), per a finançar l’actuació local “Clavegueram”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar 44.021,74 € 
(quaranta-quatre mil vint-i-un euros amb setanta-quatre cèntims), a l’actuació 
“Rehabilitació cementiri” a l’Ajuntament de Polinyà.- 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: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 9/10/14, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Polinyà: 
 
 

Actuació: Clavegueram 
Import crèdit:  86.791,87euros 
Interès:  0% 
Anualitats: 10 
Referència: 81/2014 

 
 
En data 12/11/14 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 8/5/15, per aplicar 44.021,74 € (quaranta-quatre 
mil vint-i-un euros amb setantat-quatre cèntims) a “Rehabilitació cementiri”. 
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Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B.d’1.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crédit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l'apartat 3.3.F 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 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern 
de data 9/10/14 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament de Polinyà 
Actuació:  Clavegueram 
Import crèdit:  42.770,13 euros 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 81/2014 

 
Segon.- REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/82120 en un import de quaranta-quatre mil vint-i-un euros amb 
setanta-quatre cèntims. 
 

Tercer.- ENTENDRE aplicable el conveni signat en 12/11/14 en tot el que no modifica 
el present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
 

20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 44.021,74 € (quaranta-quatre mil vint-i-un euros amb 
setanta-quatre cèntims), per a finançar l’actuació local “Rehabilitació cementiri”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del préstec destinat a 
“Clavegueram” a l’Ajuntament de Polinyà.- 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: 
 

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 9/10/14, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Polinyà: 
 

Actuació: Clavegueram 
Import crèdit:  86.791,87euros 
Interès:  0% 
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Anualitats: 10 
Referència: 81/2014 

 
En data 12/11/14 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 

Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 8/5/15, per aplicar 44.021,74 € (quaranta-quatre 
mil vint-i-un euros amb setanta-quatre cèntims) a “Rehabilitació cementiri”. 
 

Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B.d’1.3.2012). 
 

Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crédit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 

Vist l'apartat 3.3.F 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 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla, provinent del 
préstec per al finançament de “Clavegueram”:  
 

Ens local:  Ajuntament de Polinyà 
Actuació:  Rehabilitació cementiri 
Import crèdit:  44.021,74 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,79% 
Interessos implícits estimats 1.853,52 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 34/2015 
 
*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 6/5/2015 (B.O.E. núm. 111, de 9/52015), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-quatre mil vint-i-un euros 
amb setanta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/82120. 

 
Tercer.- ENTENDRE aplicable el conveni signat en 12/11/14 en tot el que no modifica 
el present acord, iefectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
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21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió dels 
crèdits previstos en el desenvolupament del Pla “Operacions de Tresoreria per a 
Consells Comarcals 2015”.- 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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 d’abril de 2015, aprovà 
el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2015” (acord plenari núm. 
73/15, BOPB 11.05.2015), la finalitat del qual, d’acord amb el seu punt segon, apartat 
1, és l’atorgament de crèdits a curt termini per a necessitats transitòries de tresoreria. 
En el mateix acord es van establir les condicions generals de participació i de gestió de 
la concessió dels crèdits. 
Les esmentades condicions establien que els Consells Comarcals interessats havien 
d’efectuar les seves peticions de crèdit en el període comprés entre el 04/05/2015 i el 
29/05/2015 (apartat 4.a). Determina, així mateix, que si el total de les sol·licituds no 
supera l’import dels 10.000.000 € (deu milions d’euros) amb què s’ha dotat el Pla, es 
concedirà la quantitat demanada per cada Consell Comarcal (apartat 3.a). 
 
Tots els Consells Comarcals destinataris, excepte el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat que no ha presentat sol·licitud, han presentat les seves sol·licituds durant el 
termini establert, i són els que es relacionen a continuació:  
 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 1.000.000,00 
Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 1.000.000,00 
Consell Comarcal del Bages P5800009B 696.811,00 
Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 1.000.000,00 
Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 498.000,00 
Consell Comarcal del Garraf  P5800020I 200.000,00 
Consell Comarcal del Maresme P5800008D 2.500.000,00 
Consell Comarcal d’Osona P5800015I 1.100.000,00 
Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 1.785.416,41 
Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.000.000,00 
 Total 10.780.227,41 

 
Un cop valorades les sol·licituds admeses, es determina que tots els Consells 
Comarcals sol·licitants han justificat les circumstàncies extraordinàries que motiven la 
petició, així com que han complert la resta de requisits formals (apartat 4.a). 
 
Així mateix, es constata que, la suma de les peticions efectuades pels Consells 
Comarcals durant el termini establert ascendeix a 10.780.227,41 euros i, per tant, es 
supera el límit total del Pla que és de 10 milions d’euros. En conseqüència, d’acord 
amb l’apartat 3b de les condicions aprovades, el repartiment es realitzarà en funció 
dels següents criteris: 40% en funció de la població, 40% en funció del nombre de 
municipis, 10% per l’extensió territorial de cada comarca i el 10% pel nombre d’entitats 
singulars de població. Per les seves característiques i el principi de diferenciació dins 
dels repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’exclou d’aquests càlculs la 
població de la ciutat de Barcelona.  
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Realitzat el repartiment segons l’apartat 3b, es constata que existeixen peticions 
inferiors al que els correspondria per aplicació dels criteris de repartiment  i per tant es 
realitzen nous repartiments amb els imports sobrants (apartat 3c) fins arribar a la 
distribució total de la dotació del Pla. L’informe de la Direcció de serveis de Planificació 
Econòmica detalla les diverses fases del repartiment. 
 
L’apartat 4.b) del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2015” 
estableix que correspon a la Junta de Govern l’adopció de l’acord de concessió o 
denegació de les sol·licituds presentades i l’apartat 4.g) estableix que el termini màxim 
per a la resolució de l’expedient és d’un mes, a comptar des de la finalització del 
termini de presentació d’instàncies. 
 
Aprovada la convocatòria el mes d’abril passat, la seva resolució es considera que 
forma part de l’administració ordinària, així com que és necessari procedir a 
l’atorgament dels crèdits. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i vist l’apartat 4.1.4 b) de la Refosa 
1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i d’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 (publicada al BOP de 13 de gener de 2015), el President 
delegat en funcions que subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per 
delegació de la Presidència, proposa a la Junta de Govern l’adopció següent: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la concessió dels crèdits en desenvolupament del Pla 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2015” aprovat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en data 30 d’abril de 2015 (BOPB 11.05.2015), d’acord amb la 
distribució següent:  
 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 1.000.000,00 
Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 1.000.000,00 
Consell Comarcal del Bages P5800009B 696.811,00 
Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 1.000.000,00 
Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 498.000,00 
Consell Comarcal del Garraf  P5800020I 200.000,00 
Consell Comarcal del Maresme P5800008D 1.719.772,59 
Consell Comarcal d’Osona P5800015I 1.100.000,00 
Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 1.785.416,41 
Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.000.000,00 
 Total 10.000.000,00 

 
Segon.- DISPOSAR la despesa de deu milions d’euros (10.000.000,00 EUR) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82020. 
 
Tercer.- FORMALITZAR els crèdits esmentats mitjançant la signatura dels 
corresponents convenis, un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 4 
del Pla. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació del 
recurs de reposició interposat per la Fundació Josep Guarro i Tapis i Agustí Isun 
Sampietro contra l’acord de la Junta de Govern que exclou la sol·licitud de 
subvenció presentada dins la convocatòria, en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 
2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vice-presidenta 
Segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, en funcions, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
I.- ANTECEDENTS: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de 18 de 
desembre de 2014, va acordar aprovar les “Bases reguladores en règim de 
concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions i la seva corresponent 
convocatòria en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de 
Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre per a l’any 2015. Aquest acord va ser publicat al BOPB del 7 de gener 
de 2015. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de 9 d’abril de 
2015, va acordar aprovar la resolució de l’esmentada convocatòria de subvencions i 
aquest acord es va publicar al BOPB de 15 d’abril de 2015. 
 
La Fundació Josep Guarro Tapis i Agustí Isún i Sampietro, amb NIF G-66149162 i 
domicili a la Plaça de la Vila número 1 de Santa Maria de Palau Tordera, presenta un 
recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 que 
exclou la sol·licitud de subvenció presentada per aquesta associació per incompliment 
de la base 5, consistent en que no ha subsanat la manca de documentació (inscripció 
en el registre corresponent). L’escrit d’interposició del recurs es presenta davant del 
Registre General de la Diputació de Barcelona el dia 4 de maig de 2015 amb el núm. 
de registre 1500028782. 
 
La notificació de l’acord de la Junta de Govern de 9 d’abril de 2015 que exclou la 
sol·licitud de subvenció presentada per La Fundació Josep Guarro Tapis i Agustí Isún i 
Sampietro, es va entregar el dia 4 de maig de 2015 al Vicepresident de l’esmentada 
Fundació. 
 
II.- RECURS DE REPOSICIÓ: 
 
El recurs de reposició ha estat interposat en termini i forma. 
 
Pel que fa a les al·legacions de la Fundació, interessa destacar el següent: 
 
- Que en data 9 de febrer de 2015 la Diputació de Barcelona va fer un requeriment 

per aportar la inscripció registral de la Fundació. 
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- Que en data 6 de març de 2015 es va contestar el requeriment i es va presentar 
escrit explicatiu del procés d’inscripció de l’entitat al Registre i l’1 d’abril es va 
procedir a presentar la inscripció al Registre de Fundacions. 

- Que la Fundació va presentar al Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya en data 7 de gener de 2014 la corresponent sol·licitud d’inscripció. 

- Que per tant, amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció (27-1-
2015) ja s’havia fet la sol·licitud corresponent d’inscripció. 

- I que per tant en temps i forma es va donar resposta al requeriment efectuat per la 
Diputació de Barcelona. 

 
 
 
 
III.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS: 
 

La Fundació Josep Guarro i Tapis Agustí Isun i Sampietro va presentar, en data 27 de 
gener de 2015 núm.: 1500005585 del registre general, sol·licitud de participació en la 
convocatòria esmentada. 
 
Revisada la documentació presentada, juntament amb la sol·licitud, es va detectar que 
mancaven dos dels documents establerts a la base 5: la inscripció registral i els poders 
de representació i/o certificat expedit pel/per la secretari/ària de l’entitat que acrediti la 
representació legal. 
 
Tal i com estableix la base 7, en data 9 de febrer de 2015, es va procedir a enviar 
requeriment a l’entitat per tal que aportés aquests dos documents, amb l’advertiment 
que si transcorreguts deu dies hàbils sense trametre aquests documents s’entendrà 
que desisteix de la sol·licitud. 
 
L’entitat va rebre aquest requeriment en data 18 de febrer de 2015, així doncs els deu 
dies hàbils finalitzaven el dia 2 de març d’enguany. 
 
En data 6 de març per correu electrònic la Fundació va trametre escrit signat pel Sr. 
Jordi Pascual i Pèlach, en qualitat de vicepresident de la Fundació que deia el 
següent: 
 

“(...) 
 
A dia d’avui està pendent que la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques procedeixi 
amb la inscripció de l’entitat. 

(...)” 
 
En data 1 d’abril de 2015, per correu electrònic, la Fundació va trametre la resolució de 
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, per la qual s’ordenava la inscripció 
de la Fundació Josep Guarro i Tapis i Agustí Isún i Sampietro en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Aquesta resolució està datada el 18 de 
març de 2015. 
 
Atès que el període de presentació de sol·licituds a la convocatòria núm. 6573/2015 de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones 
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de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2015, 
finalitzava el 27 de gener de 2015 i que segons es desprèn del que s’ha exposat 
anteriorment, en la data de finalització del període presentació de sol·licituds la 
Fundació Josep Guarro i Tapis i Agustí Isún i Sampietro no disposava de la 
documentació exigida a la base 5, ja que la data d’inscripció registral de l’entitat es 
posterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es va procedir a 
excloure a la Fundació per incompliment dels requisits establerts a la base 5. 
 
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 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.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per La Fundació Josep Guarro 
Tapis i Agustí Isún i Sampietro, en base als arguments que consten a la part expositiva 
del present dictamen. 
 
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a la La Fundació Josep Guarro Tapis i Agustí 
Isún i Sampietro. 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació de la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades al 
finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de 
lucre, per al curs 2013-2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Vice-presidenta Segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 29 de gener 
de 2015 (BOPB de 02.02.2015) les Bases reguladores i la Convocatòria per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a favor de les escoles 
bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona per 
al curs escolar 2013-2014, amb un import màxim de 1.500.000 €. Posteriorment, la 
convocatòria va ser modificada, per acord també de la Junta de Govern en sessió de 9 
d’abril de 2015, als efectes d’ampliar en 1 mes el termini inicial de 2 mesos previst per 
a resoldre la convocatòria.  
 
En aquesta convocatòria es van rebre 104 sol·licituds, de les quals una quedà exclosa, 
l’entitat Sant Ramon de Penyafort, per no haver aportat en el termini preceptiu els 
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documents requerits en el tràmits de subsanació d’esmenes. La resta van ser 
subvencionades en funció del nombre d’alumnes matriculats i places equivalents 
(5.399,52 places totals), a raó de 277,14 € per plaça, i, en consonància amb la 
capacitat màxima autoritzada per a cada centre, per l’import total de 1.496.397,00 €. 
Atès que la convocatòria tenia una dotació inicial de 1,5 milions d’euros, es aprovar 
l’alliberament pressupostari de 3.603,00 € corresponent a la quantitat no disposada. La 
resolució va ser aprovada en sessió de 30 d’abril de 2015 per la Junta de Govern 
(BOPB de 15.05.2015).  
 
Realitzades les notificacions oportunes als beneficiaris de la convocatòria, la Fundació 
Privada Escola Vicenciana de Barcelona va contactar amb nosaltres per manca de 
conformitat amb la resolució atorgada. Revisada la documentació de l’entitat es va 
comprovar que efectivament no s’havien computat totes les dades acreditades en el 
moment de la sol·licitud. Atès això, es va procedir a comprovar d’ofici totes les 
sol·licituds presentades, observant-se defectes diversos en les dades acreditades per 
6 entitats titulars d’escoles bressol privades en els formularis de sol·licitud, i que van 
ser en el seu moment mecanitzades de forma també incorrecta en el full de càlcul on 
s’anaven traslladant les dades, segons es detalla en l’informe tècnic preceptiu. Això va 
comportar una determinació errònia de les places a computar i, en conseqüència, en 
l’assignació dels imports dels ajuts concedits al conjunt d’entitats resultés erroni,.  
 
Del resultat de la revisió s’observa una diferència total de 380,90 places (alumnes 
matriculats i equivalents, de jornada parcial) que no s’han computat, resultant 
computables 5.780,42 places enlloc de les 5.399,52 inicials. 
 
Atès que les Bases de la convocatòria disposen clarament que la dotació econòmica 
prevista es distribuirà en funció del nombre de places d’alumnes acreditades per cada 
centre (Base 6.1), resulta que sobre la nova base de 5.780,42 places computables de 
les 103 entitats susceptibles de subvenció, la quantitat a subvencionar per plaça 
equivalent ha de ser de 259,49 €, enlloc dels 277,14. € atorgats inicialment, en atenció 
a l’import màxim previst de 1.500.000 € de la convocatòria. Al respecte, recordar que 
de l’import màxim previst en la convocatòria de 1.500.000.€ finalment es van atorgar 
1.496.397 €, resultant alliberada una xifra de 3.603 €, corresponent a la quantitat no 
disposada, i que s’han incorporat de nou a l’hora de fer els càlculs. 
 
En data 4 de juny de 2015, s’ha reunit l’òrgan col·legiat d’acord previst a la base 12, el 
qual informà favorablement la nova proposta tècnica presentada per la Gerència, de 
modificació de la resolució, en els termes que en el present dictamen es recullen. 
 
Atès que la Base 18 de la convocatòria objecte d’aquests ajuts preveu la possibilitat de 
modificar la concessió de la subvenció amb posterioritat a l’acord de concessió i abans 
de finalitzar el termini previst per la justificació, que és el 30 de juny d’enguany, i 
sempre que no alteri la finalitat perseguida amb la concessió ni es perjudiquin 
interessos de tercers.  
 
Atès que el termini de justificació de la convocatòria s’estableix en la base 15 pel 30 de 
juny i que amb la present modificació no serà possible complir-lo, es preveu ampliar el 
termini fins el 30 de setembre. 
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Atès que la present proposta es justifica per la necessitat de modificar la resolució 
inicial abans de la finalització del termini de justificació, el proper 30 de juny, pel fet 
que fa referència a la convocatòria del curs 2013-2014, i per la necessitat que les 
entitats titulars d’escoles bressol iniciïn el nou curs escolar 2015-2016 al setembre 
amb el seu estat de comptes el més clar possible, es considera que la seva tramitació 
no es pot ajornar sense que se'n derivi un perjudici rellevant per a l'adequada prestació 
del servei, i en conseqüència per a l'interès públic. 
 
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 
delegació de competències i d’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 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),  
 
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 delegació de competències i d’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 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 l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR la resolució de data 30 d’abril de 2015, que aprovà l’atorgament 
de subvencions a entitats privades, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions destinades al finançament i suport d’escoles bressol de titularitat 
privada sense finalitat de lucre per al curs 2013-14, en el sentit de DEIXAR SENSE 
EFECTE el punt Primer de l’esmentada resolució relatiu a la proposta de concessió de 
subvencions.  
 
Segon.- APROVAR l’atorgament de subvencions a les entitats que tot seguit es 
relacionen, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
destinades al finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat 
de lucre per al curs 2013-14, a raó de 259,49 € per alumne matriculat i equivalent.



 

Num Entitat NIF 
Places 

computable
s inicials 

Places 
computables 

revisades 
Dif. Places 

Import inicial 
concedit 

Import 
regularitzat 

Diferència 
import 

Número 
operació 

comptable 
Posició 

1 
ASSOCIACIÓN DESARROLLO 
EVOLUTIVO DEL NIÑO 

G08921546 74,00 74,00 0,00 20.508,00 19.202,00 -1.306,00 1503900978 1 

2 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
AURÓ 

G65145583 48,00 48,00 0,00 13.302,00 12.456,00 -846,00 1503900979 2 

3 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
ELS GEGANTS 

G65070229 74,00 74,00 0,00 20.508,00 19.202,00 -1.306,00 1503900980 3 

4 LLAR D'INFANTS NANA F65364218 30,00 30,00 0,00 8.314,00 7.785,00 -529,00 1503900981 4 
5 ESCOLA AZORIN SCCL F58107921 41,00 41,00 0,00 11.363,00 10.639,00 -724,00 1503900982 5 

6 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA EL 
TAULELL 

G63025670 41,00 41,00 0,00 11.363,00 10.639,00 -724,00 1503900983 6 

7 EINA SCCL F08306763 57,00 57,00 0,00 15.797,00 14.791,00 -1.006,00 1503900984 7 

8 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
PARVULARI MAGNÒLIA 

G63612162 100,00 100,00 0,00 27.714,00 25.949,00 -1.765,00 1503900985 8 

9 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
LLAR D'NFANTS SANT CUGAT 

G63823728 114,00 114,00 0,00 31.593,00 29.582,00 -2.011,00 1503900986 9 

10 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
DING DONG 

G65610602 29,00 29,00 0,00 8.037,00 7.525,00 -512,00 1503900987 10 

11 FUNDACIÓ PADRE PIULACHS G58414491 12,00 12,00 0,00 3.326,00 3.114,00 -212,00 1503900988 11 
12 LLAR D'INFANTS QUITXALLA F08834943 70,00 70,00 0,00 19.399,00 18.164,00 -1.235,00 1503900989 12 

13 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA LA 
CASETA DE COLORS 

G64929805 74,00 74,00 0,00 20.508,00 19.202,00 -1.306,00 1503900990 13 

14 HIJAS DEL DIVINO CELO R0800037D 34,00 34,00 0,00 9.423,00 8.823,00 -600,00 1503900991 14 

15 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
CALIMERO 

G65585283 53,88 53,88 0,00 14.932,00 13.981,00 -951,00 1503900992 15 

16 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 0-3 
SALTIRÓ 

G64991953 65,00 65,00 0,00 18.014,00 16.867,00 -1.147,00 1503900993 16 

17 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
ARINOE 

G65930182 81,00 81,00 0,00 22.448,00 21.019,00 -1.429,00 1503900994 17 

18 
ESCOLA BRESSOL EL 
CAMPANAR 

F58435827 82,00 82,00 0,00 22.725,00 21.278,00 -1.447,00 1503900995 18 

19 
ESCOLA BETÀNIA - 
MISSIONERES GERMANES DE 
BETÀNIA 

R0800190A 17,00 17,00 0,00 4.711,00 4.411,00 -300,00 1503900996 19 

20 
GUARDERIA INFANTIL 
LABORAL SANTA MARIA 

R0800640E 69,00 69,00 0,00 19.122,00 17.905,00 -1.217,00 1503900997 20 
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21 
LLAR D'INFANTS "BRESSOL 
DEL NEN JESÚS" 

G08824468 83,00 83,00 0,00 23.002,00 21.538,00 -1.464,00 1503900998 21 

22 ÀGORA LLAR D'INFANTS SCCL F60674363 54,80 54,80 0,00 15.187,00 14.220,00 -967,00 1503900999 22 

23 
FUNDACIÓ ESCOLES 
PARROQUIALS 

R5800339C 27,00 27,00 0,00 7.483,00 7.006,00 -477,00 1503901000 23 

24 
COL·LEGI SANT JOSEP, EDN 
FUNDACIÓ PRIVADA 

G62655048 41,00 41,00 0,00 11.363,00 10.639,00 -724,00 1503901001 24 

25 
FUNDACIÓ PRIVADA VIL·LA 
PAQUITA 

G64957954 51,80 51,80 0,00 14.356,00 13.442,00 -914,00 1503901002 25 

26 
ESCOLA BRESSOL 
GARABATOS SCCL 

F58025925 57,00 57,00 0,00 15.797,00 14.791,00 -1.006,00 1503901003 26 

27 
INSTITUT DE GERMANES 
SAGRADA FAMILIA 

R0801965E 88,00 88,00 0,00 24.388,00 22.835,00 -1.553,00 1503901004 27 

28 
INSTITUT DE GERMANES 
SAGRADA FAMILIA 

R0801965E 16,00 16,00 0,00 4.434,00 4.152,00 -282,00 1503901005 28 

29 
FUNDACIÓ D'ESCOLES 
DIOCESANES I PARROQUIALS 
DEL BISBAT DE TERRASSA 

R0801782D 31,00 30,20 -0,80 8.591,00 7.837,00 -754,00 1503901006 29 

30 ESTUDIS ANGLÍ, S.C.C.L. F60921004 41,00 41,00 0,00 11.363,00 10.639,00 -724,00 1503901007 30 

31 
ESCOLA BRESSOL PATUFET 
S.C.C.L. 

F08896557 58,00 58,00 0,00 16.074,00 15.050,00 -1.024,00 1503901008 31 

32 
A.P.A.D.I. - LLAR D'INFANTS 
ADA 

G61948873 61,00 61,00 0,00 16.905,00 15.829,00 -1.076,00 1503901009 32 

33 FUNDACIÓ GESPA G61887626 68,00 68,00 0,00 18.845,00 17.645,00 -1.200,00 1503901010 33 
34 EL RAVAL S.C.C.L. F08766032 78,00 78,00 0,00 21.617,00 20.240,00 -1.377,00 1503901011 34 

35 
FUNDACIÓ CASA DE LA 
SAGRADA FAMILIA I SANT 
INGNASI DE LOIOLA 

G08305054 12,00 31,00 19,00 3.326,00 8.044,00 4.718,00 Pendent regularització 

36 
LLAR D'INFANTS PETIT NEN 
JESUS DE PRAGA 

G65734717 41,00 41,00 0,00 11.363,00 10.639,00 -724,00 1503901012 36 

37 EL CARGOL DE MOLINS F08800138 53,00 53,00 0,00 14.688,00 13.753,00 -935,00 1503901013 37 

38 
LLARD'INFANTS LA LLUNA, 
S.C.C.L. 

F08782724 65,00 65,00 0,00 18.014,00 16.867,00 -1.147,00 1503901014 38 

39 FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI G08930323 34,00 34,00 0,00 9.423,00 8.823,00 -600,00 1503901015 39 

40 
ESCOLÀPIES OLESA DE 
MONTSERRAT 

G65801904 35,00 35,00 0,00 9.700,00 9.082,00 -618,00 1503901016 40 
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41 

FUNDACIÓ PRIVADA 
DOMINIQUES DE 
L'ANUNCIATA-SANT 
FRANCESC DE BERGA 

G64491806 59,00 59,00 0,00 16.351,00 15.310,00 -1.041,00 1503901017 41 

42 
FUNDACIÓ CHAMPAGNAT 
MARISTES IGUALADA 

G59816991 53,40 53,40 0,00 14.799,00 13.857,00 -942,00 1503901018 42 

43 ESCOLA PIA DE MOIÀ R0800593F 33,00 48,00 15,00 9.145,00 12.456,00 3.311,00 Pendent regularització 

44 
FUNDACIÓ PRIVADA JAUME 
VILADOMS 

G601064514 76,20 76,20 0,00 21.118,00 19.773,00 -1.345,00 1503901019 44 

45 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LA 
VILA 

G65127326 88,20 88,20 0,00 24.443,00 22.887,00 -1.556,00 1503901020 45 

46 
FUNDACIÓ PRIVADA 
ESCOLES DE L'ATENEU 
IGUALADÍ 

G61539458 35,00 35,00 0,00 9.700,00 9.082,00 -618,00 1503901021 46 

47 
JARDÍ INFANTS ESTEL BLAU  - 
S.L. 

B61995841 115,00 115,00 0,00 31.871,00 29.841,00 -2.030,00 1503901022 47 

48 
COL·LEGI PARROQUIAL SANT 
FELIU 

R0800626D 23,60 23,60 0,00 6.540,00 6.124,00 -416,00 1503901023 48 

49 
ESCOLA BRESSOL SOL 
SOLET 

F08822397 81,00 81,00 0,00 22.448,00 21.019,00 -1.429,00 1503901024 49 

50 
FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA 
VICENCIANA 

G61114690 51,00 350,00 299,00 14.134,00 90.822,00 76.688,00 Pendent regularització 

51 
ASSOCIACIÓ SANTA PAU PER 
L'EDUCACIÓ DE LA INFÀNCIA 

G64561707 53,40 53,40 0,00 14.799,00 13.857,00 -942,00 1503901025 51 

52 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
TRAMUNTANA 

G64863277 29,90 29,90 0,00 8.286,00 7.759,00 -527,00 1503901026 52 

53 
FUNDACIÓ JESUÏTES 
EDUCACIÓ 

G62411624 100,00 100,00 0,00 27.714,00 25.949,00 -1.765,00 1503901027 53 

54 COL·LEGI "JOSEP TOUS" R0800711D 58,00 58,00 0,00 16.074,00 15.050,00 -1.024,00 1503901028 54 
55 AGUSTINAS MISIONERAS R2800263B 34,80 34,80 0,00 9.644,00 9.030,00 -614,00 1503901029 55 

56 
ASSOCIACIÓ PERE CALAFELL 
I GIBERT 

G58411869 156,00 156,00 0,00 43.233,00 40.480,00 -2.753,00 1503901030 56 

57 
FUNDACIÓ ABAT OLIBA. 
COL·LEGI LORETO ABAT 
OLIBA 

G08716128 39,00 39,00 0,00 10.808,00 10.120,00 -688,00 1503901031 57 
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58 
FUNDACIÓ EDUCATIVA 
DOMINIQUES DE 
L'ENSENYAMENT 

G63608467 42,00 42,00 0,00 11.640,00 10.899,00 -741,00 1503901032 58 

59 
S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS 
23 D'ABRIL 

F08728966 30,00 30,00 0,00 8.314,00 7.785,00 -529,00 1503901033 59 

60 
COL·LEGI BIENAVENTURADA 
VIRGEN MARIA 

R0800377D 29,00 29,00 0,00 8.037,00 7.525,00 -512,00 1503901034 60 

61 ESCOLA GRAVI, S.C.C.L. F08392953 10,00 10,00 0,00 2.771,00 2.595,00 -176,00 1503901035 61 

62 
ASSOCIACIÓ SINGUERLIN 
PER L'EDUCACIÓ DELS 
INFANTS 

G65075756 46,00 46,00 0,00 12.748,00 11.937,00 -811,00 1503901036 62 

63 
FUNDACIÓ PRIVADA PUIG I 
CUNYER 

G58455452 41,00 41,00 0,00 11.363,00 10.639,00 -724,00 1503901037 63 

64 
FUNDACIÓ PRIVADA 
VALLDAURA D.I. 

G63808448 39,00 39,00 0,00 10.808,00 10.120,00 -688,00 1503901038 64 

65 LLAR D'INFANTS PLAÇONS F08538316 13,20 13,20 0,00 3.658,00 3.425,00 -233,00 1503901039 65 

66 
COL·LEGI SANT ANTONI 
MARIA CLARET 

R0800024B 70,00 70,00 0,00 19.399,00 18.164,00 -1.235,00 1503901040 66 

67 E.BRESSOL NOVA FORTUNY F614444931 60,00 60,00 0,00 16.628,00 15.569,00 -1.059,00 1503901041 67 

68 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
CULTURAL PEL FOMENT 
EDUCATIU DELS INFANTS 
PETIT CULTURAL  

G65879264 76,00 76,00 0,00 21.062,00 19.721,00 -1.341,00 1503901042 68 

69 COL·LEGI SANT JOSEP R08007751 41,00 41,00 0,00 11.363,00 10.639,00 -724,00 1503901043 69 
70 PAIDOS, S.C.C.L. F08231474 42,20 42,20 0,00 11.695,00 10.950,00 -745,00 1503901044 70 
71 FUNDACIÓ JOVIAT G60374022 63,00 63,00 0,00 17.460,00 16.348,00 -1.112,00 1503901045 71 

72 
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPILL 
DE MANRESA 

F63865018 9,00 9,00 0,00 2.494,00 2.335,00 -159,00 1503901046 72 

73 
ASSOCIACIÓ D'EDUCACIÓ 
INFANTIL EL CARRILET 

G65167223 50,00 50,00 0,00 13.857,00 12.975,00 -882,00 1503901047 73 

74 FUNDACIÓ PRIVADA GEM G610017007 59,00 59,00 0,00 16.351,00 15.310,00 -1.041,00 1503901048 74 

75 
LLAR D'INFANTS MARE DE 
DEU DE FÀTIMA 

R5800189B 21,00 21,00 0,00 5.820,00 5.449,00 -371,00 1503901049 75 

76 
ESCOLA INFANTIL NOSTRA 
SENYORA DEL CARME 

R0800706D 102,00 102,00 0,00 28.268,00 26.468,00 -1.800,00 1503901050 76 

77 
FUNDACIÓ PRIVADA D'AJUDA 
A L'INFÀNCIA, JOV I FAMIL  

G62812789 57,00 57,00 0,00 15.797,00 14.791,00 -1.006,00 1503901051 77 
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78 BRIANXA F60384978 33,00 33,00 0,00 9.145,00 8.563,00 -582,00 1503901052 78 

79 
CONGREGACIÓN SIERVAS DE 
LA PASION 

R0800086A 45,60 45,60 0,00 12.637,00 11.833,00 -804,00 1503901053 79 

80 
GERMANS DE LES ESCOLES 
CRISTIANES - LA SALLE 
MANRESA - 

R0800055F 37,00 37,00 0,00 10.254,00 9.601,00 -653,00 1503901054 80 

81 VEDRUNA CARME CARDONA G60204328 28,64 28,64 0,00 7.937,00 7.432,00 -505,00 1503901055 81 
82 ESCOLA PIA I IGUALADA R0800592H 78,00 78,00 0,00 21.617,00 20.240,00 -1.377,00 1503901056 82 

83 
FUNDACIÓ PRIVADA 
PROMOCIÓ D'ESCOLES ELS 
PINETONS 

G60622735 62,00 62,00 0,00 17.182,00 16.088,00 -1.094,00 1503901057 83 

84 
LLAR D'INFANTS LA GUA-GUA 
S.C.C.L. 

F61202776 53,00 53,00 0,00 14.688,00 13.753,00 -935,00 1503901058 84 

85 
COL·LEGI MARE DEL DIVÍ 
PASTOR 

R0800709H 27,80 27,80 0,00 7.704,00 7.214,00 -490,00 1503901059 85 

86 
FUNDACIÓ PRIVADA 
VEDRUNA MANRESA 

G63835706 25,00 25,00 0,00 6.928,00 6.487,00 -441,00 1503901060 86 

87 
LLAR D'INFANTS ESCOLA 
ESTEL 

F58132137 10,00 10,00 0,00 2.771,00 2.595,00 -176,00 1503901061 87 

88 
MARE DEL DIVÍ PASTOR 
(C/BAILEN) 

R0800710F 33,00 33,00 0,00 9.145,00 8.563,00 -582,00 1503901062 88 

89 
ASSOCIACIÓ PER LA 
PROMOCIÓ DE LES 
GUARDERIES EL MEU JARDÍ 

G59808196 29,40 29,40 0,00 8.148,00 7.629,00 -519,00 1503901063 89 

90 PARRÒQUIA DE PUIG-REIG R2500031F 37,00 37,00 0,00 10.254,00 9.601,00 -653,00 1503901064 90 
91 LA CASETA DEL BOSC G65339855 30,00 41,20 11,20 8.314,00 10.691,00 2.377,00 Pendent regularització 

92 
ASSOCIACIÓ EL XERRIC PER 
L'EDUCACIÓ DELS INFANTS 

G64838303 47,70 47,70 0,00 13.219,00 12.378,00 -841,00 1503901066 92 

93 
COL·LEGI MARE DEL DIVÍ 
PASTOR 

R0800712B 31,00 31,00 0,00 8.591,00 8.044,00 -547,00 1503901067 93 

94 
LLAR D'INFANTS CUCAFERA 
S.C.C.L. 

F58331059 41,00 41,00 0,00 11.363,00 10.639,00 -724,00 1503901068 94 

95 
FUNDACIÓ PRIVADA SUPORT 
A L'INFÀNCIA 

G62476411 35,30 35,30 0,00 9.783,00 9.160,00 -623,00 1503901069 95 

96 LLAR D'INFANTS ACIS R5800396C 34,40 34,40 0,00 9.533,00 8.926,00 -607,00 1503901070 96 
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Num Entitat NIF 
Places 

computable
s inicials 

Places 
computables 

revisades 
Dif. Places 

Import inicial 
concedit 

Import 
regularitzat 

Diferència 
import 

Número 
operació 

comptable 
Posició 

97 
FUNDACIÓ CULTURAL 
PRIVADA VEDRUNA (ESCOLA 
VEDRUNA-EL CARME) 

G59993378 20,80 20,80 0,00 5.764,00 5.397,00 -367,00 1503901071 97 

98 FUNDACIÓ ST. GREGORI G58004185 41,00 41,00 0,00 11.363,00 10.639,00 -724,00 1503901072 98 
99 FEDAC G65058349 71,50 109,00 37,50 19.815,00 28.284,00 8.469,00 Pendent regularització 

100 
FUNDACIÓ PRIVADA 
EDUCATIVA VEDRUNA-
BARCELONA 

G62894043 281,60 281,60 0,00 78.041,00 73.072,00 -4.969,00 1503901073 100 

101 
FUNDACIÓ PRIVADA 
EDUCATIVA VEDRUNA 
GIRONA 

G17896580 59,00 59,00 0,00 16.351,00 15.310,00 -1.041,00 1503901074 101 

102 
FUNDACIÓ PRIVADA EL 
CASAL 

G61423448 18,40 18,40 0,00 5.099,00 4.775,00 -324,00 1503901075 102 

103 CUCUT G60654290 40,00 40,00 0,00 11.085,00 10.380,00 -705,00 1503901076 103 
      5.399,52 5.780,42 380,90  1.496.397,00 1.499.959,00 3.562,00   
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Tercer.- CONFIRMAR l’exclusió de l’entitat San Ramon de Penyafort, amb NIF 
R0800670B, per manca de presentació de la documentació requerida. 
 
Quart.- La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 
10 dies hàbils a partir de la data de la notificació de la concessió sense que hagi 
manifestat expressament les seves objeccions. 
 
Cinquè.- D’acord amb les Bases de la convocatòria, els beneficiaris s’obliguen a: 
 

a) Destinar íntegrament la subvenció rebuda a minorar la quota a càrrec de les 
famílies pel servei rebut durant el curs escolar 2013-2014. 

b) Complir amb les previsions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, i al 
Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle 
d’educació infantil. 

 
Es poden finançar amb càrrec a aquesta subvenció les despeses de personal i 
corrents derivades del funcionament dels centres educatius generades dins el curs 
escolar 2013-2014. En concret: 
 

 Sous i salaris del personal del centre (pels quals haurà d’especificar-se la seva 
dedicació en el formulari de justificació). 

 Despeses corrents en béns i serveis, associades amb les despeses derivades 
del funcionament del centre. 

 
No són subvencionables les despeses de menjador, les derivades d’acollides matinals 
i de tarda, les d’amortitzacions i les d’inversions. 
 
Sisè.- AMPLIAR el termini per a la justificació de les actuacions fins el 30 de setembre 
de 2015. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del 
model normalitzat, disponible des de la pàgina web http://www.diba.cat/educacio, 
segons el contingut previst a la Base 15 de les que regulen la convocatòria. 
 
Setè.- APLICAR un increment de tres mil cinc-cents seixanta-dos euros (3.562,00 €) a 
la despesa prèviament aprovada d’ un milió quatre-cents noranta-sis mil tres-cents 
noranta-set euros (1.496.397,00.€) per l’acord esmentat de 30 d’abril de 2015, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60500/32000/48901 del pressupost de l’any 2015 
de la Diputació de Barcelona, per fer front a la regularització dels ajuts recollits en el 
punt segon. 
 
Vuitè.- PROCEDIR a la regularització comptable oportuna per tal d’ajustar les 
subvencions inicials concedides a les subvencions finalment recollides al punt 
dispositiu segon. 
 
Novè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats. 
 
Desè.- PUBLICAR l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 
electrònic de la Diputació de Barcelona. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 
F.X.LL.Q., en resolució de l’expedient núm. 2014/6993.- 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 05/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de F.X.Ll.Q. de data 3 de setembre de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de construcció de nou accés, a la carretera BV-
1414 del PK 1+560 al PK 1+610, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de 
Cerdanyola del Vallès (expedient núm. 2014/6993). 
 
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data 
27/10/2014, notificat en forma en data 05/11/2014 es va requerir l'interessat a fi que 
esmenés la sol·licitud. 
  
En data 31/10/2014 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida. 
 
En data 10/03/2015 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. F.X.Ll.Q. en data 30 d'octubre 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:  
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi 
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització. 
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” 
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de 
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis. 

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

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

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

 
-  Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de 

domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de 
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la 
finca i mai cap a la calçada de la carretera. 

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

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

 
- Es disposarà d’una visibilitat 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). 
 
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl afectat i 
s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres autoritzades. 
 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 euros, 
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. F.X.Ll.Q., autorització d’obres de construcció 
de nou accés, a la carretera BV-1414 del PK 1+560 al PK 1+610, marge esquerre, 
tram urbà, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès (expedient núm. 2014/6993), 
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 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. F.X.Ll.Q., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Agència 
de Desenvolupament del Berguedà, en resolució de l’expedient núm. 2014/9534.- 
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 l’Agència de Desenvolupament del Berguedà de data 
17/11/2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació 
de rètols tipus S-320 a les següents carreteres: 
 
 Dos rètols a la BV-4656 al PK 8+320 al PK 8+338, marge dret, tram no urbà, al 

terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà. 
 Un rètol a la BV-4242 al PK 3+680, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 

Berga. 
 Dos rètols a la BV-4024 al PK 11+185 i al PK 11+235, marge dret, tram no urbà, al 

terme  municipal de Bagà. 
 Dos rètols a la B-401 al PK 0+710 i al PK 0+730, marge esquerre, tram no urbà, al 

terme municipal de Vallcebre. 
 Un rètol a la BV-4243 al PK 13+100, marge dret, tram no urbà, al terme municipal 

de Castellar del Riu. 
 Un rètol a la BV-4021 al PK 2+568, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 

Sant Julià de Cerdanyola. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

65 

D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data 
23/01/2015, notificat en forma en data 02/02/2015, es va requerir l'interessat a fi que 
esmenés la sol·licitud. 
 
En data 18/02/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida. 
 
En data 08/04/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la nova documentació presentada en relació a la sol·licitud formulada per 
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà en data 17 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:  
 
- Es replantejarà la instal·lació dels rètols conjuntament amb l’oficial especial de 

permisos de la zona. 
 
- El rètol previst a la carretera BV-4242 punt quilomètric 3+680, marge dret, s’haurà 

d’instal·lar al punt quilomètric 4+400, lloc d’accés a l’escultura. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

 
Condicions generals 

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

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

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

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

67 

- 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, 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’Agència de Desenvolupament del Berguedà, 
autorització d’obres d’instal·lació de rètols tipus S-320 a les següents carreteres: 
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 Dos rètols a la BV-4656 al PK 8+320 al PK 8+338, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà. 

 Un rètol a la BV-4242 al PK 3+680, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Berga. 

 Dos rètols a la BV-4024 al PK 11+185 i al PK 11+235, marge dret, tram no urbà, al 
terme  municipal de Bagà. 

 Dos rètols a la B-401 al PK 0+710 i al PK 0+730, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Vallcebre. 

 Un rètol a la BV-4243 al PK 13+100, marge dret, tram no urbà, al terme municipal 
de Castellar del Riu. 

 Un rètol a la BV-4021 al PK 2+568, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Julià de Cerdanyola. 

 
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’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, amb domicili a efectes de notificacions a Berga (08600), Plaça Sant Joan, 
16, 1r, amb indicació dels recursos procedents. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 
J.M.T., en resolució de l’expedient núm. 2014/10282.- 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. J.M.T. de data 27 de novembre de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-2136 marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Mediona (expedient núm. 2014/10282), 
de: 
 
 Construcció de nou accés, del PK  5+700 - 5+706.    
 Instal.lació de bàscula, al PK  5+700. 
 Instal·lació de mòdul prefabricat, al PK  5+700. 
 
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data 
30/01/2015, notificat en forma en data 06/02/2015, es va requerir l'interessat a fi que 
esmenés la sol·licitud. 
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En data 23/02/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida. 
 
En data 21/04/2015 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 J.M.T. en data 22 de desembre de 2014 i d’acord 
amb el que disposen els articles, 82, 83, 101 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:  
 
Instal·lació de bàscula i mòdul prefabricat 
 
- Les instal·lacions de la bàscula i del mòdul prefabricat hauran de ser fàcilment 

desmuntables i estaran situades més enllà de la zona de servitud, és a dir, a més 
de 8 metres de l’aresta exterior de l’esplanació. 

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

carretera. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- No es autoritzable la construcció d’edificacions d’obra davant de la línia d'edificació. 

 
Construcció de nou accés 

 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. 
 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

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

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

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

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

 
- Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de 

domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de 
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l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la 
finca i mai cap a la calçada de la carretera. 

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

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

 
- Es disposarà d’una visibilitat 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 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta 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. 

 
- Tal i com es reglamenta a l’article 119 del Reglament General de Carreteres, 

l’accés a les instal·lacions restarà a més de 50 metres d’altres accessos existents 
en el mateix costat 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 
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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 € 
(cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), per emissió d'informes i tramitació 
d'expedients i de 113,94 euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la 
seva zona de domini públic per accessos superiors 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, 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 J.M.T., autorització d’obres a la carretera BV-
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2136 marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Mediona (expedient núm. 
2014/10282), de: 
 
 Construcció de nou accés, del PK  5+700 - 5+706.    
 Instal.lació de bàscula, al PK  5+700. 
 Instal·lació de mòdul prefabricat, al PK  5+700. 
 
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 113,94 €, 
per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos superiors a 4 metres d'amplada.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a J.M.T., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2014/10324.- 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 Àrea Metropolitana de Barcelona de data 11 de desembre de 
2014 en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d'urbanització, a la 
carretera BV-2002 del PK 0+945 al PK 1+122, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts (expedient núm. 2014/10324). 
 
En data 24/04/2015 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 Àrea Metropolitana de Barcelona en data 11 de 
desembre de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 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. 
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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. 

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

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

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

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

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

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- No es crearà cap nou accés directe a la carretera des del nou vial lateral. 
 
- Aquesta autorització no contempla els dos passos de vianants previstos a la 

carretera BV-2002. Aquests hauran de ser objecte d’autorització específica. 
  
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès 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 Àrea Metropolitana de Barcelona, autorització 
d’obres d'urbanització, a la carretera BV-2002 del PK 0+945 al PK 1+122, ambdós 
marges, tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts (expedient núm. 
2014/10324), 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. 
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08040), carrer 62, número 16-18 - 
Zona Franca, amb indicació dels recursos procedents. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2015/2053.- 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 10/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 09 de març de 2015 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la 
carretera BV-2002 del PK 0+945 al PK 1+122, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts (expedient núm. 2015/2053). 
 
En data 07/04/2015 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’Àrea Metropolitana de Barcelona en data 09 de 
març de 2015 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. 

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

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

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

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

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

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

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

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
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- No es crearà cap nou accés directe a la carretera des del nou vial lateral. 
 
- Aquesta autorització no contempla els dos passos de vianants previstos a la 

carretera BV-2002. Aquests hauran de ser objecte d’autorització específica. 
 

Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès 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’Àrea Metropolitana de Barcelona, autorització 
d’obres d'urbanització, a la carretera BV-2002 del PK 0+945 al PK 1+122, ambdós 
marges, tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts (expedient núm. 
2015/2053), 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’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08040), carrer 62, 16-18 Zona Franca, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Calella, en resolució de l’expedient núm. 2015/2505.- 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 13/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Calella de data 17 de febrer de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètols informatius de 
tancament de carretera per prova esportiva a les següents carreteres (expedient 
2015/2505): 
 
 Tres rètols a la B-603 al PK 0+000, al PK 0+240 i al PK 0+462, ambdós marges, 

tram urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar. 
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 Dos rètols a la BV-5128 al PK 27+400 i al PK 28+414, marge esquerre, tram urbà i 
no urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar. 

 Un rètol a la BV-5128 al PK 21+770, marge dret, tram urbà, al terme municipal de 
Sant Iscle de Vallalta. 

 Dos rètols a la BV-5111 al PK 21+630, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal de Sant Iscle de Vallalta. 

 Dos rètols a la BV-5111 al PK 18+768, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal d’Arenys de Munt. 

 Dos rètols a la BV-5031 al PK 18+700, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal d’Arenys de Munt. 

 Un rètol a la BV-5114 al PK 0+105, marge dret, tram urbà, al terme municipal de 
Sant Celoni. 

 Un rètol a la BV-5114 al PK 4+100, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Fogars de Montclús. 

 Dos rètols a la BV-5119 al PK 0+000 i al PK 6+900, ambdós marges, tram no urbà, 
al terme municipal de Fogars de Montclús. 

 
En data 29/04/2015 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 Calella en data 17 de febrer de 2015 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 els rètols autoritzats en perfecte 

estat de conservació, així com a retirar-lo en un termini màxim de 48 hores una 
vegada finalitzada la prova que s’hi indica. L’autorització pot ser resolta, sense dret 
a indemnització, en cas de conservació deficient, finalització de l’activitat objecte de 
la informació, per raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que presta la 
carretera. 

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

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

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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). 
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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 Calella, autorització d’obres 
d’instal·lació de rètols informatius de tancament de carretera per prova esportiva a les 
següents carreteres (expedient 2015/2505): 
 

 Tres rètols a la B-603 al PK 0+000, al PK 0+240 i al PK 0+462, ambdós marges, 
tram urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar. 

 Dos rètols a la BV-5128 al PK 27+400 i al PK 28+414, marge esquerre, tram urbà i 
no urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar. 

 Un rètol a la BV-5128 al PK 21+770, marge dret, tram urbà, al terme municipal de 
Sant Iscle de Vallalta. 

 Dos rètols a la BV-5111 al PK 21+630, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal de Sant Iscle de Vallalta. 

 Dos rètols a la BV-5111 al PK 18+768, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal d’Arenys de Munt. 

 Dos rètols a la BV-5031 al PK 18+700, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal d’Arenys de Munt. 

 Un rètol a la BV-5114 al PK 0+105, marge dret, tram urbà, al terme municipal de 
Sant Celoni. 

 Un rètol a la BV-5114 al PK 4+100, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Fogars de Montclús. 

 Dos rètols a la BV-5119 al PK 0+000 i al PK 6+900, ambdós marges, tram no urbà, 
al terme municipal de Fogars de Montclús. 

 

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 Calella, amb domicili a 
efectes de notificacions a Calella (08370), Plaça de l'Ajuntament, 9, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 

30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Tordera, en resolució de l’expedient núm. 2015/2512.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
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En data 27/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Tordera de data 24 de febrer de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’eixamplament de ponts i de 
millora de l'itinerari de vianants, a la carretera BV-5121 del PK 1+100 al PK 1+981, 
ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Tordera (expedient núm. 
2015/2512). 
 
En data 29/04/2015 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 Tordera en data 24 de febrer de 2015 
i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 167 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- 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 dels talussos, vorals i en general, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

protegits de possibles impactes dels vehicles 
 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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, 
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classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès 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 Tordera, autorització d’obres 
d’eixamplament de ponts i de millora de l'itinerari de vianants, a la carretera BV-5121 
del PK 1+100 al PK 1+981, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de 
Tordera (expedient núm. 2015/2512), 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), Plaça Església, 2, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Subirats, de pintat de senyalització horitzontal de prohibició 
d’estacionament, en resolució de l’expedient 2015/2883.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 12/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Subirats de data 06 de febrer de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització de pintat de senyalització horitzontal de 
prohibició d'estacionament, a la carretera BV-2428 del PK 1+510 al PK 2+180, ambdós 
marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Subirats (expedient núm. 
2015/2883). 
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En data 21/04/2015 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 Subirats en data 06 de febrer de 
2015 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. 

 
- Tota la senyalització horitzontal estarà d’acord amb el que estableix la norma 8.2-

IC. 
 
- La pintura serà acrílica o termoplàstica en calent adequada pel seu ús en 

carreteres. 
 
- L’eix de la línia prevista a pintar es situarà a menys de 15 cm de l’aresta exterior de 

la calçada. 
 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès 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 Subirats, autorització de pintat de 
senyalització horitzontal de prohibició d'estacionament, a la carretera BV-2428 del PK 
1+510 al PK 2+180, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de 
Subirats (expedient núm. 2015/2883) 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. 
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Subirats, amb domicili a 
efectes de notificacions a Subirats (08739), Pl. Ajuntament, s/n (Sant Pau d'Ordal), 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 
LL.T.F., en resolució de l’expedient núm. 2015/2885.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 25/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. Ll.T.F. de data 23 de març de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-1435 del PK 
11+848 al PK 11+898, marge dret, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Santa 
Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2015/2885). 
 
En data 16/04/2015 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. Ll.T.F. en data 23 de març de 2015 i d’acord amb 
el que disposen els articles 101 i 167 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- 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. 

 
- 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. 

 
- Al nou paviment es donarà una pendent mínima del 1% amb la finalitat que les 

aigües de escorrentiu superficial d’ aquesta zona no arribin a la calçada de la 
carretera. 

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

 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i 

antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 

Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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, 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, al Sr. Ll.T.F., autorització d’obres d'urbanització, a 
la carretera BV-1435 del PK 11+848 al PK 11+898, marge dret, tram urbà i no urbà, al 
terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2015/2885), 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. Ll.T.F., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Subirats, en resolució de l’expedient 2015/2946.- 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 27/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Subirats de data 24 de març de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-
2428 del PK 4+130 al PK 4+150, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de 
Subirats (expedient núm. 2015/2946). 
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En data 21/04/2015 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 Subirats en data 24 de març de 2015 
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. 

 
- 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. 
 
- No hi haurà cap aportació de nous cabals d’aigües pluvials a la calçada de la 

carretera a conseqüència de 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès 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 Subirats, autorització d’obres 
d'urbanització, a la carretera BV-2428 del PK 4+130 al PK 4+150, marge esquerre, 
tram urbà, al terme municipal de Subirats (expedient núm. 2015/2946), 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. 
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Subirats, amb domicili a 
efectes de notificacions a Subirats (08739), Pl. Ajuntament, s/n (Sant Pau d'Ordal), 
amb indicació dels recursos procedents. 
 

34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en resolució de l’expedient núm. 
2015/2949.- 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 27/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de data 23 de març de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la 
carretera BV-2002 del PK 0+000 al PK 0+200, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts (expedient núm. 2015/2949). 
 
En data 08/05/2015 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 Vicenç dels Horts en data 23 de 
març de 2015 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. 

 
- 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.  
 
- No hi haurà cap element ornamental de nova construcció ni cap objecte de mobiliari 

urbà en zona de domini públic. 
 
- L’accés de vehicles es pavimentarà fins la seva intersecció amb l’itinerari de 

vianants. 
 
- Aquesta autorització no inclou l’execució de cap pas de vianants a la carretera. 

Aquests hauran de ser objecte d’autorització específica. 
 

Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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). 
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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 Sant Vicenç dels Horts, 
autorització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-2002 del PK 0+000 al PK 0+200, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts 
(expedient núm. 2015/2949), 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 tres 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 Vicenç dels Horts, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç dels Horts (08620), Plaça de la 
Vila, 1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Perafita, en resolució de l’expedient núm. 2015/2997.- 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 01/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Perafita de la mateixa data en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de reparació de vorera, a la carretera 
BP-4653 al PK 10+800, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Perafita 
(expedient núm. 2015/2997). 
 
En data 29/04/2015 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 Perafita en data 1 d'abril de 2015 i 
d’acord amb el que disposa l’article 169 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
Obres reparació de voreres 
 
- 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. 
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- En cap cas, es reduirà l’amplada de la calçada 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. 

 

- 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 

 

- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

 

- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 
protegits de possibles impactes dels vehicles 

 

- Durant les obres es disposarà en tot moment d’un itinerari de vianants amb 
continuïtat i protegit. 

 

- Es procurarà que l’arbre no envaeixen la projecció vertical de la calçada 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, 
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 Perafita, autorització d’obres de 
reparació de vorera, a la carretera BP-4653 al PK 10+800, marge dret, tram urbà, al 
terme municipal de Perafita (expedient núm. 2015/2997), 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 Perafita, amb domicili a 
efectes de notificacions a Perafita (08589), carrer Major, 19, amb indicació dels 
recursos procedents. 
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36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, en resolució de l’expedient núm. 2015/3169.- 
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 02/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Martí d'Albars de data 27 de març de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de 
recinte per a contenidors de residus sòlids domèstics, a la carretera BV-4342 al PK 
1+890, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí d'Albars (expedient 
núm. 2015/3169). 
 
En data 29/04/2015 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 Martí d'Albars en data 27 de 
març de 2015 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:  
 
- Aquesta instal·lació es realitzarà fora de la zona de domini públic i servitud de la 

carretera. Serà fàcilment desmuntable i no suposarà cap perill pels vehicles que 
accidentalment puguin sortir-se de la calçada de la mateixa. 

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

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

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 Martí d'Albars, autorització 
d’obres de construcció de recinte per a contenidors de residus sòlids domèstics, a la 
carretera BV-4342 al PK 1+890, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Martí d'Albars (expedient núm. 2015/3169), que s’hauran de dur a terme d’acord amb 
les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe 
tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
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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 Ajuntament de Sant Martí d'Albars, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Martí d'Albars (08515), carrer La Blava, s/n, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, en resolució de l’expedient núm. 2015/3175.- 
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 01/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Martí d'Albars de data 25 de març de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament 
d'accés existent, a la carretera BV-4342 del PK 2+220 al PK 2+225, marge esquerre, i 
del PK 2+550 al PK 2+565, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí 
d'Albars (expedient núm. 2015/3175). 
 
En data 29/04/2015 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 Martí d'Albars en data 25 de 
març de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- L’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. 
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- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 15 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). 
 
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 Martí d'Albars, autorització 
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4342 del PK 2+220 al 
PK 2+225, marge esquerre, i del PK 2+550 al PK 2+565, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Martí d'Albars (expedient núm. 2015/3175),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 Ajuntament de Sant Martí d'Albars, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Martí d'Albars (08515), carrer La Blava, s/n, 
amb indicació dels recursos procedents. 
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38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, en resolució de l’expedient núm. 
2015/3264.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 09/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora de data 31 de març de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la 
carretera BV-5227 del PK 0+025 al PK 0+110, marge dret, tram urbà, al terme 
municipal de Sant Quirze de Besora (expedient núm. 2015/3264). 
 
En data 28/04/2015 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 de Besora en data 31 de 
març de 2015 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 nous serveis quedaran fora de la calçada i també els seus registres. 
 
- La vegetació prevista no disminuirà la visibilitat dels moviments dels vehicles ni de 

les persones que creuen pels passos de vianants.  
 
- 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 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. 
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- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i 
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 

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

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

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

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

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

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

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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. 
 
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 de Besora, 
autorització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-5227 del PK 0+025 al PK 0+110, 
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Quirze de Besora (expedient núm. 
2015/3264), 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 Sant Quirze de Besora, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Quirze de Besora (08580), Pl. Major, 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 
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39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 
A.G.G., en resolució de l’expedient núm. 2015/3263.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 09/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. A.G.G. de data 31 de març de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol, a la carretera BV-5213 del 
PK 9+890 al PK 9+891, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Les 
Masies de Roda (expedient núm. 2015/3263). 
 
En data 28/04/2015 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. A.G.G. en data 31 de març de 2015 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 rètol s’instal·larà darrera del muret existent, tal i com es reflecteix a la sol·licitud 

presentada. La seva projecció vertical quedarà fora de la calçada. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès 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, al Sr. A.G.G., autorització d’obres d’instal·lació de 
rètol, a la carretera BV-5213 del PK 9+890 al PK 9+891, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Les Masies de Roda (expedient núm. 2015/3263), 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. 
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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. A.G.G., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
senyora G.M.B., en resolució de l’expedient núm. 2015/3688.- 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 23/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. G.M.B. de data 23 d'abril de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de conservació de teulada d'edificació, a la 
carretera C-16z al PK 65+200, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Balsareny (expedient núm. 2015/3688). 
 
En data 05/05/2015 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. Gemma Masip Bonet en data 23 d'abril de 
2015 i d’acord amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- No s’instal·larà cap bastida en el domini públic de la carretera. 
 
- Es farà la instal·lació necessària per a evitar la caiguda de material a la calçada. 
 
- 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. 
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- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents 
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 
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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 la Sra. G.M.B., autorització d’obres de 
conservació de teulada d'edificació, a la carretera C-16z al PK 65+200, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Balsareny (expedient núm. 2015/3688), 
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 la Sra. G.M.B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització de pròrroga d’obres a favor 
del senyor A.S.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/7202.- 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 de novembre de 2012, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar al senyor A.S.C. les obres de condicionament d’accés 
existent, a la carretera BV-4342, del punt quilomètric 3+990 al 4+000, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Sant Martí d’Albars (expedient número 2012/7202). 
 
En la citada autorització s’establí, d’acord amb el que disposa l’article 105.2 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, 
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que la mateixa tindria una durada de 3 anys des de la data de la seva notificació, 
període durant el qual les obres autoritzades havien de ser executades. 
 
En data 30 de març de 2015 ha tingut entrada al Registre de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, escrit del senyor A.S.C. en que sol·licita una 
pròrroga de l’autorització esmentada al primer paràgraf de la present resolució 
al·legant que, pel procediment expropiador amb motiu d’una obra que està duent a 
terme el Consell Comarcal del Lluçanès, no serà possible finalitzar les obres dintre del 
termini de 3 anys.  
 
En data 29 d’abril de 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 senyor A.S.C. en data 30 de març de 2015, s’informa 
FAVORABLEMENT la sol·licitud de pròrroga per un termini de 18 mesos essent 
vàlides les condicions establertes al seu dia per aquesta Gerència.” 
 
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.- ESTIMAR la sol·licitud de pròrroga de l’autorització d’obres de 
condicionament d’accés existent, a la carretera BV-4342, del punt quilomètric 3+990 al 
4+000, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí d’Albars (expedient 
número 2012/7202) aprovada per acord de la Junta de Govern de data 29 de 
novembre de 2012. 
 
Segon.- ATORGAR un període de 18 mesos, des del dia següent a la data en que es 
produeixi la caducitat de l’autorització esmentada al punt primer de la present 
resolució, 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 caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a A.S.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
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42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una 
minuta de conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, dins del pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de 
cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació 
“Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-4501 i execució del projecte 
constructiu de Millora de la carretera BV-4501, des del p.k. 0,000 fins el 0,000”, i 
la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel Vicepresident Tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en 
funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Atès que la present proposta es justifica en la circumstància de poder continuar la 
tramitació dels documents administratius per tal de no aturar l’activitat ordinària de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, raó per la qual la seva 
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a 
l’adequada administració de l’esmentada Gerència, i en conseqüència per a l’interès 
públic.   
 
Vist l’apartat 12.2. e) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per 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), que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000 EUR. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Manresa 
NIF P-0811200-E 

Actuació 

Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-
4501 i execució del Projecte constructiu de Millora 
de la carretera BV-4501 des del PK 0+000 fins el PK 
0+100. TM Manresa 

Codi XGL 15/X/211308 
Aportació de la 
Diputació 

1.580.000,00 EUR 

Periodificació 2015 1.580.000,00 EUR 
Àmbit de concertació  “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
Classe de recurs  Ajut econòmic  

 
Segon.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“Pla Xarxa de Governs locals 
 

[2012-2015] 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President en funcions de la 
Diputació de Barcelona, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord 
amb la Refosa 1/2015, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència d’aquesta corporació de 08/01/2015 (núm. 5/15), publicat al BOPB de 
13/01/2015; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc Bartoll i Huerta en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 
16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/1/2014.  
 
AJUNTAMENT DE MANRESA, representat per l’Il·lm. Alcalde en funcions Sr. 
Valentí Junyent i Torras, assistit pel secretari de l’ens, Sr. José Luis González Leal. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com 
a finalitat establir el marc general i las metodologia d’implementació de les 
actuacions i dels recursos del Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació 
han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació 
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en 
matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de 
reposició d’equipaments i infraestructures, amb l’objectiu d’optimitzar-ne i 
garantir-ne el seu funcionament i disponibilitat. 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i 
criteris de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar 
conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el 
paràgraf anterior. 

 
IV. L’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona s’han compromès a 

preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Traspàs de titularitat d’un 
tram de la carretera BV-4501 i execució del Projecte constructiu de Millora de la 
carretera BV-4501 des del PK 0+000 fins el PK 0+100. TM Manresa”. 

 
V. L’ objecte del present conveni és la implementació per part de la Diputació de 

Barcelona i de l’Ajuntament de Manresa dels compromisos que s’especifiquen 
en els pactes següents en ordre al traspàs del tram de la BV-4501, des del PK 
0+000 al PK 2+470 i establir les condicions per la execució de les obres del 
projecte “Millora de la carretera BV-4501 des del PK 0+000 fins el PK 0+100. 
TM Manresa”. 

 
L’Ajuntament de Manresa està redactant el projecte constructiu, esmentat en el 
paràgraf anterior valorat econòmicament en 1.580.000,00 euros, que contempla 
la millora de la intersecció entre la carretera BV-4501, el Passeig de Pere III i la 
carretera de Vic amb l’ execució d’una rotonda i la reurbanització d’un tram de 
la travessera per adaptar-la a les necessitats de l’entorn urbà. 

 
VI. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 

Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el 
preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni 
específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de 
data ........ 
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VII. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 

 
1. Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 

2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació següent: 

 
 
 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Manresa 
NIF P-0811200-E 

Actuació 

Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera 
BV-4501 i execució del Projecte constructiu de 
Millora de la carretera BV-4501 des del PK 
0+000 fins el PK 0+100. TM Manresa 

Codi XGL 15/X/211308 
Àmbit de 
concertació 

 “Manteniment d’equipaments i 
d’infraestructures” 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació 
que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el 
títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en 

la vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la 
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius 
d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.  

 
2. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport: 
 

Classe de recurs  Ajut econòmic  
Aportació de la 
Diputació 

1.580.000,00 Eur 
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Periodificació 2015 1.580.000,00 Eur 
Aplicació 
pressupostària 

G/50100/45301/76242 .................1.580.000,00 
Eur 

 
2. Per part de l’ens destinatari 
 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
L’ Ajuntament de Manresa serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació 
i execució de les obres del Projecte constructiu de ”Millora de la carretera BV-4501 
des del PK 0+000 fins el PK 0+100. TM Manresa”, amb un PEC valorat en 
1.580.000,00 euros (IVA inclòs). Talment, serà l’administració encarregada de la 
direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans 
propis o externs. 
 
L’ Ajuntament de Manresa notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat l’adjudicació del contracte d’obres. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les 
obres, motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del 
pressupost anirà a càrrec de l’ Ajuntament de Manresa. 
 
L’Ajuntament de Manresa no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni sense el 
preceptiu permís d’obres de la Diputació de Barcelona, havent de presentar 
sol·licitud davant la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
L’Ajuntament de Manresa remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del 
corresponent acord del Ple municipal, sol·licitant l’inici del procediment per al 
traspàs de titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera BV-4501 
entre els PK 0+000 i el PK 2+470, abans de la signatura del conveni.  
 
3. Conservació i manteniment 

 

Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni l’Ajuntament de Manresa 
serà el titular i, per tant, li correspon el manteniment i conservació de tot el tram 
traspassat. 
 
4. Vigència del conveni 

 

Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions 
que l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 

 
5. Execució i justificació de despeses 
 

1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ ens destinatari sens perjudici que la pugui 
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’ establert a l’article 7 de les instruccions 
de gestió. 
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2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 

desembre de 2017, termini d’execució de l’actuació. 
 
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en 

funció de l’ àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a 
la Seu Electrònica de la Diputació. 

 

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

 

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

 

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

 

7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució 
establert. 

 
6. Pagament  
 

1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació 
de justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada 
de certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista. 

2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per 
l’aportació anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa 
per un import superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els 
seus pagaments. 

 
7. Gestió i aplicació de romanents 
 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la 
Diputació de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local 
destinatari, aquesta diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins 
a la finalització de l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2017. 

 
8. Identificació de l’actuació  
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La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació 
de la marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un 
senyal o cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
9. Documentació tècnica 
 
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als 

equips de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència 
sorgit en el seu desenvolupament. 

 
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de 

proporcionar una còpia de la documentació tècnica generada. 
 

10.Tancament  
 

Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués 
errors, s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que 
els ens destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els 
defectes existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació 
dels ajuts amb la conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i 
no justificats. 
 
11. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix. 
 
12. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 

donar lloc a la seva resolució. 
 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 

requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
13. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

132 

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
14. Marc normatiu 
 

1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió 
d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei 
del present conveni. 

 
2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 

 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 
1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

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

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació 

local i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 
15. Jurisdicció competent 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
16. Relacions amb terceres administracions públiques 
 

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al 
Protocol general. Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar 
a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui 
preceptiu. 
 
17. Responsabilitat enfront tercers 
 

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 
executor material de les actuacions.  
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, 
per duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 
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Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de UN MILIÓ CINC-CENTS 
VUITANTA MIL euros (1.580.000,00 €) que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/76242 del vigent pressupost de la Corporació, 
condicionada a la modificació de crèdit corresponent. 
 
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
43.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una 
minuta de conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró dins del pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de 
cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació 
“Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera C-1415c inclosa al Pla General 
d’ordenació “El Sorrall” i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de 
les obres amb posterioritat a la seva execució.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
Atès que la present proposta es justifica en la circumstància de poder continuar la 
tramitació dels documents administratius per tal de no aturar l’activitat ordinària de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, raó per la qual la seva 
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tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a 
l’adequada administració de l’ esmentada Gerència, i en conseqüència per a l’ interès 
públic.   
 
Vist l’apartat 12.2. e) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per 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), que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000 EUR. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Mataró 
NIF P-0812000-H 

Actuació 

Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera C-
1415c i execució de les obres per la reurbanització 
d’un tram de la carretera C-1415c inclosa al Pla 
General d’Ordenació El Sorrall. T.M. Mataró 

Codi XGL 14/X/113513 
Aportació de la 
Diputació 

470.000,00 Eur. 

Periodificació 2015 470.000,00 Eur. 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs  Ajut econòmic  
 
Segon.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“Pla Xarxa de Governs locals 
 

[2012-2015] 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President, en funcions de la 
Diputació de Barcelona, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord 
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amb la Refosa 1/2015, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 5/15 de data 08/01/2015,  i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 29/15 de data 13 de gener de 2015 (publicades al BOPB de dates 
13 i 22 de gener de 2015, respectivament); assistit pel Secretari delegat Sr. 
Francesc Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB 
de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE MATARÓ, representat per l’Il·lm. Alcalde, en funcions Sr. Joan 
Mora i Bosch, assistit pel secretari de l’ens, Sr. Manuel Monfort i Pastor. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té 
com a finalitat establir el marc general i las metodologia d’implementació de les 
actuacions i dels recursos del Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació 
han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació 
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en 
matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, 
així com noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i 
criteris de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar 
conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el 
paràgraf anterior. 

 
IV. L’Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona s’han compromès a 

preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Traspàs de titularitat d’un 
tram de la carretera C-1415c i execució de les obres per la reurbanització d’un 
tram de la carretera C-1415c inclosa al Pla General d’Ordenació “El Sorrall”, 
T.M. Mataró”, amb un PEC valorat en 1.040.275,00 Eur. que s’executarà en 
varies fases. 

 
L’objecte del present conveni és la implantació per part de l’Ajuntament de 
Mataró i la Diputació de Barcelona dels compromisos que s’especifiquen en els 
pactes següents en ordre al traspàs del tram de la C-1415c entre els PK 1+021 
al 1+335 i establir les condicions per l’execució del “Projecte d’urbanització 
sector “El Sorrall” Fase 1”: Transformació de la carretera C-1415c en via 
urbana. 
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El Ple municipal, reunit en sessió del dia 6 de juny del 2013, va aprovar 
inicialment la modificació puntual del pla General d’Ordenació Municipal 1996, 
que afecta l’àmbit de “El Sorrall”, qualificat com a sòl urbanitzable programat, 
amb pla parcial aprovat el 22 de març de l’any 2000. Amb la voluntat de donar 
una resposta urbanística adequada a aquest sòl situat al límit de la ciutat i 
colindant amb el terme municipal d’Argentona. Aquesta modificació del Pla 
General, planteja una ordenació del teixit terciari raonable i capaç d’integrar el 
caràcter urbà en el territori, amb la previsió de crear una nova porta d’entrada a 
la ciutat des de ponent.  
 
En concret, aquesta modificació dotarà a la ciutat de Mataró d’una gran zona 
per a equipaments esportius anomenada “El Sorral”, consolida les zones 
verdes que envolten la ciutat per la zona de ponent i constitueix una millora 
dels accessos a la ciutat des del nord-oest amb un nou enllaç amb la C-60/B-40 
i ramals de connexió a l’autopista C-32. 
 
En data 10 de març del 2014, l’ajuntament de Mataró sol·licita que la Diputació 
de Barcelona es faci càrrec de la construcció de l’últim tram de la carretera C-
1415c, i del cost de la rotonda, que passarien a ser de titularitat municipal. Atès 
que el tram de carretera en qüestió quedarà integrat en un tram urbà d’accés a 
la ciutat de Mataró és susceptible de ser traspassada.  
 
La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, mitjançant l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures valora el cost de 
renovació integral de la calçada i tots els seus elements, dels trams de la C-
1415c entre el PK 1+021 i el PK 1+335 en 470.000,00 Eur. 

 
V. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 

Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el 
preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni 
específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de 
data ... 

 
VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat 

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

PACTES 
 
1. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries 

en relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Mataró 
NIF P-0812000-H 
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Actuació 

Traspàs de titularitat d’un tram de la 
carretera C-1415c i execució de les obres per 
la reurbanització d’un tram de la carretera C-
1415c inclosa al Pla General d’Ordenació El 
Sorrall T.M. Mataró” 

Codi XGL 14/X/113513 
Àmbit de concertació  “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació 
que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el 
títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en 
la vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la 
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius 
d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.  

 
2. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport: 
 

Classe de recurs  Ajut econòmic  
Aportació de la 
Diputació 

470.000,00 euros 

Periodificació 2015 470.000,00 euros 
Aplicació 
pressupostària 

G/50100/45301/76242  

 
2. Per part de l’ens destinatari 
 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
L’Ajuntament de Mataró serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució del “Projecte d’Urbanització sector “El Sorral” Fase 1”: Transformació de la 
carretera C-1415c en via urbana. Talment, s’encarregarà de la direcció facultativa i 
la coordinació de seguretat i salut de les obres. 
 
L’Ajuntament de Mataró notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat l’adjudicació del contracte d’obres. En tot cas, la baixa produïda 
en el procés d’adjudicació recaurà sobre l’aportació municipal, sense necessitat 
d’aprovar una nova addenda.  
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En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les 
obres, motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del 
pressupost anirà a càrrec de l’ Ajuntament de Mataró. 
 
L’Ajuntament de Mataró no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni, que afectin a 
la carretera C-1415c, sense el perceptiu permís d’obra de la Diputació de 
Barcelona, havent de presentar la seva sol·licitud davant la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
L’Ajuntament de Mataró remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del 
corresponent acord del Ple municipal, sol·licitant l’inici del procediment per al 
traspàs de titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera C-1415c 
entre els P.K. 1+021 al 1+335 abans de la signatura del conveni. 
 
3. Conservació i manteniment 
 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni l’Ajuntament de Mataró 
serà el titular i, per tant, li correspon el manteniment i conservació de tot el tram 
traspassat. 
 
4. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les 
actuacions que l’integren. 
 
5. Execució i justificació de despeses 
 
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui 

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

 
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 

desembre de 2017, termini d’execució de l’actuació. 
 
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en 

funció de l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de 

Factures de la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.  
 
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins 

l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri 
necessàries, amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per 
l’import que es justifiqui. 

 
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última 

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

 
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució 
establert. 

 
6. Pagament 
 

1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació 
de justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada 
de certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista. 

 
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per 

l’aportació anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa 
per un import superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els 
seus pagaments. 

 
7.  Gestió i aplicació de romanents 
 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la 
Diputació de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local 
destinatari, aquesta diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins 
a la finalització de l’actuació.  
 
 
 
8. Identificació de l’actuació  
 
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació 
de la marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un 
senyal o cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
9. Documentació tècnica 
 
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als 

equips de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència 
sorgit en el seu desenvolupament. 

 
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de 

proporcionar una còpia de la documentació tècnica generada. 
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10. Tancament 
 
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués 
errors, s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que 
els ens destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els 
defectes existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació 
dels ajuts amb la conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i 
no justificats. 
 
11. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix. 
 
12. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 

donar lloc a la seva resolució. 
 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 

requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

 
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
13. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius,  llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

14. Marc normatiu 
 
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general 

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

 
2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
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- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 

1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

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

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació 

local i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 
15. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
16. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al 
Protocol general. Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar 
a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui 
preceptiu. 
 
17. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 
executor material de les actuacions durant l’execució de les obres. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de QUATRE-CENTS SETANTA MIL 
euros (470.000,00 €) que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/76242 del vigent pressupost de la Corporació. 
 
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari. 

 
 

 
44.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una 
minuta de conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per a 
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l’establiment d’un marc formal de col·laboració, en ordre a la determinació de les 
obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’execució per part de la 
Diputació de Barcelona del projecte d’obres de “Condicionament i eixamplament 
de la carretera BV-5251 entre els p.k. 0,100 i 2,630 i de la carretera GIP-5251 entre 
el p.k. 0,000 i 0,280. Tram Sant Sadurní d’Osormort (La Fullaca)-Viladrau, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 2.833.370,29 € (dos milions vuit-cents 
trenta-tres mil tres-cents setanta euros amb vint-i-nou cèntims) IVA inclòs, i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat 
a la seva execució.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en 
funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona és l’administració titular de la carretera BV-5251 
fins el PK 2+630, coincidint amb l’estrep est del pont actual sobre la Riera Major, la 
qual es gestiona a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. 
 
Atès que el límit entre les províncies de Barcelona i Girona es situa al PK 1+900 de la 
carretera BV-5251. El punt de connexió entre les carreteres BV-5251 i GIP-5251 
coincideix amb el pontó existent que encreua la Riera Major. Des d’aquest punt 
l’administració titular de la carretera GIP-5251 és la Diputació de Girona. 
 
Atès que amb l’objecte de millorar la seguretat viària i millorar el pas sobre la Riera 
Major, s’ha procedit per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 
adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, a efectuar la 
redacció del projecte constructiu de les obres de “Condicionament i eixamplament de 
la carretera BV-5251, entre els PK 0+100 i 2+630 i de la carretera GIP-5251 entre els 
PK 0+000 i 0+280. TM Sant Sadurní d’Osormort (La Fullaca) – Viladrau”. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, considerant que les obres 
esmentades són d’interès comú per a ambdues administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en la seva execució. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de 
les obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un 
informe tècnic, en el qual s’estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure 
en un conveni de col·laboració a celebrar entre la Diputació de Barcelona i la Diputació 
de Girona, als efectes de la realització de les obres del referit projecte constructiu, a 
executar per la Diputació, i la definició dels respectius àmbits de conservació i 
manteniment de les obres objecte del conveni que, una vegada finalitzada la seva 
execució i signada la corresponent acta de recepció hauran de romandre sota la 
competència de la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona. 
 
Atès que, amb l’objecte de regular, d’acord amb el referit informe tècnic, la 
implementació per part de la Diputació de Barcelona i de la Diputació de Girona de les 
actuacions necessàries per a l’execució de les obres, així com les seves competències 
respectives en ordre a la conservació i manteniment de les obres, una vegada 
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executades, s’ha redactat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar per 
ambdues administracions, el qual determina les obligacions respectives que 
assumeixen per arribar a la seva execució així com les seves obligacions de 
conservació i manteniment dintre de l’àmbit de l’obra executada, després que s’hagi 
procedit a l’execució i recepció de les obres, a executar per aquesta Diputació.  
 
Atès que l’import de l’actuació és de 2.836.370,29 EUR (IVA inclòs) que inclou el cost 
de les expropiacions dels terrenys necessaris per l’execució de les obres valorades 
aproximadament en 3.000,00 Eur i el cost de les obres executades en terreny titularitat 
de la Diputació de Girona valorades aproximadament en 50.000,00 Eur . 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració que, a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha d’encarregar de la contractació de les 
obres del projecte constructiu, les quals s’executaran per la pròpia Diputació, resulta 
procedent efectuar una retenció de crèdit pluriennal per l’import total de 2.836.370,29 
EUR, d’acord amb el desglossament següent:  
 

 
Import (IVA 

inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 
2015 

150.000,00 50100 45301 61104 

Exercici 
2015 

53.000,00 50100 45301 65000 

Exercici 
2016 

2.633.370,29 50100 453 611 

 
Dels quals 2.833.370,29 EUR, corresponen al cost del projecte d’obres assumit per la 
Diputació, amb càrrec del pressupost ordinari de despeses del exercicis 2015 i 2016, 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a 
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de 
l’exercici 2016, i la resta de 3.000,00 EUR, corresponen al cost estimat de les 
expropiacions dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres, que durà a terme 
la Diputació de Girona, i que abonarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000 del pressupost vigent.  
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
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possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb la Diputació de Girona reuneix les 
formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
Vista la Refosa 1/2015, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 8 de gener de 2015 (núm. 5/15), 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), que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 EUR. 
 
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, abans esmentada. 
 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2015, el 
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda 
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que la present proposta es justifica en la circumstància de poder continuar la 
tramitació dels documents administratius per tal de no aturar l’activitat ordinària de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, raó per la qual la seva 
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a 
l’adequada administració de l’ esmentada Gerència, i en conseqüència per a l’ interès 
públic.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i La Diputació de Girona, amb la finalitat de l’execució de les obres del 
Projecte “Condicionament i Eixamplament de la carretera BV-5251, entre els PK 0+100 
i 2+630 i de la carretera GIP-5251 entre els PK 0+000 i 0+280.  T.M.  Sant Sadurní 
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d’Osormort (La Fullaca ) – Viladrau”, d’acord amb el text de la minuta de conveni que 
es transcriu a continuació: 
 

(...) 
 

“C O N V E N I 
 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE “CONDICIONAMENT I 
EIXAMPLAMENT DE LA CARRETERA BV-5251, ENTRE ELS PK 0+100 I 2+630 I 
DE LA CARRETERA GIP-5251 ENTRE ELS PK 0+000 I 0+280. T.M. SANT 
SADURNÍ D’OSORMORT (LA FULLACA) – VILADRAU”.  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en funcions, Sr. Joaquim 
Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2015, sobre nomenament i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de 
gener de 2015, i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/1, de data 13 de 
gener de 2015 (publicats al BOP de 13 i 22 de gener de 2015 respectivament), 
assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquesta 
Diputació, Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació, núm. 12577/13, de  16 de desembre de 
2013, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2011-2015 III), publicat en 
el BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu President, en funcions, Sr Joan 
Giraut i Cot, assistit pel Secretari General, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. Amb data setembre de 1999, la Diputació de Barcelona redacta un primer 

document del “Projecte de condicionament de la carretera BV-5251 a Sant 
Sadurní d’Osormort (La Fullaca)”. 

 
 Amb data 19 de desembre de 2008, la Direcció General de Carreteres del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques publica l’Ordre d’Estudi 
núm. 081210, per a la redacció del Projecte Constructiu “Millora general. 
Condicionament. Eixamplament de la carretera BV-5251, del PK 0+100 al 
2+630. Tram: Sant Sadurní d’Osormort (La Fullaca) – Viladrau”. 

 
 Amb data setembre de 2010 la Diputació de Barcelona rep el projecte esmentat 
anteriorment, i emet informe donant la conformitat al projecte.  

  
 Amb data 16 de juliol de 2012 la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquesta Corporació, encarrega 
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externament la redacció del projecte per tal d’adaptar-lo a les directrius internes 
d’execució.  

 
 Amb data d’abril de 2014, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat rep definitivament el projecte constructiu “Condicionament i 
eixamplament de la  carretera BV-5251, entre els PK 0+100 i 2+630 i de la 
carretera GIP-5251 entre els PK 0+000 I 0+280. T.M. Sant Sadurní d’Osormort 
(La Fullaca) – Viladrau”. 

 
II.  La Diputació de Barcelona és l’Administració titular de la carretera BV-5251 fins 

el PK 2+630, coincidint amb l’estrep est del pont actual sobre la Riera Major. 
III.  El límit provincial entre les províncies de Barcelona i Girona es situa al PK 

1+900 de la carretera BV-5251, per tant part de les obres a executar estan 
situades a la província de Girona. El punt de connexió entre les carreteres BV-
5251 i GIP-5251, coincideix amb el pontó existent que encreua la Riera Major. 
Des d’aquest punt l’administració titular de la carretera GIP-5251 és la 
Diputació de Girona. 

 

IV.  L’objecte del projecte esmentat és l’eixamplament de la carretera BV-5251 i 
l’execució d’una sèrie de modificacions de traçat que pretenen eliminar alguns 
trams amb revolts molt tancats per tal de millorar la seguretat viària i millorar el 
pas sobre la Riera Major. 

 

En l’actual carretera BV-5251, entre els PK 0+100 i 2+630, s’emplaça la zona 
de les Guilleries i es tracta d’una carretera de muntanya amb revolts molt 
tancats. Amb l’entrada en servei del desdoblament de l’Eix Transversal i tenint 
en compte que la Diputació de Girona té executat el condicionament de la 
carretera GIP-5251, es preveu un augment considerable de trànsit a la BV-
5251. 

 

V.  La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de 
les obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de 
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 

VI.  La Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, considerant que les obres 
esmentades són d’interès comú per a ambdues administracions, manifesten la 
seva voluntat de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present 
conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les dues administracions en ordre a l’execució 
de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat 
executades.  

 
VII.  La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data ...........  
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
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1. Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Girona i la Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) 
en ordre a l’execució, en el termes municipals de Sant Sadurní d’Osormort i de 
Viladrau, de les obres del  projecte “Condicionament  i eixamplament de la carretera 
BV-5251, entre els PK 0+100 i 2+630 i de la carretera GIP-5251 entre els PK 0+000 
i 0+280. T.M. Sant Sadurní d’Osormort (La Fullaca) – Viladrau”, el finançament de 
les obres, les expropiacions de terrenys afectats per l’execució de les obres, la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la 
seva execució, així com determinar la responsabilitat patrimonial enfront de tercers 
dels danys que es puguin derivar del mal funcionament dels elements integrants de 
les obres. 
 
Les obres seran executades per la Diputació de Barcelona. Es valora l’import total 
de l’actuació en 2.833.370,29 EUR (IVA inclòs), que serà finançada íntegrament per 
la Diputació de Barcelona. 
 
 
 
2. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació de Barcelona: 

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

- L’aprovació inicial i definitiva del projecte d’obra, així com la seva publicació 
als Butlletins corresponents. 

 
- L’execució de les obres del projecte “Condicionament i eixamplament de la 

carretera BV-5251, entre els PK 0+100 i 2+630 i de la carretera GIP-5251 
entre els PK 0+000 i 0+280. T.M. Sant Sadurní d’Osormort (La Fullaca) – 
Viladrau”, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, amb un pressupost d’execució per contracta de 2.833.370,29 
EUR, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:  

 

 
Import (IVA 
inclòs) 

Orgànic 
Program
a 

Econòmic 

Exercici 
2015 

150.000,00 50100 45301 61104 

Exercici 
2015 

50.000,00 50100 45301 65000 

Exercici 
2016 

2.633.370,29 50100 453 611 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a 
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l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de 
l’exercici  2016. 
  

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

mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
- La Diputació de Barcelona gestionarà amb l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) el permís necessari per l’execució de les obres, i qualsevol altra 
autorització que pugui ser necessària. 

 
- Així mateix la Diputació de Barcelona es farà càrrec de les actuacions 

necessàries en ordre a l’expropiació forçosa i/o ocupació temporal de tots 
aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres, situats en l’àmbit 
de titularitat actual de la carretera BV-5251, d’acord amb la relació de béns i 
drets afectats continguda en el projecte constructiu.  

 
- Talment, abonarà íntegrament a la Diputació de Girona el cost de les 

expropiacions que aquesta porti a terme per a l’obtenció dels terrenys 
necessaris per executar les obres, en les quantitats definitives que resultin del 
procediment expropiatori. 

 
2. Per part de la Diputació de Girona: 

 
La Diputació de Girona aprovarà inicial i definitivament el projecte constructiu 
“Condicionament i eixamplament de la carretera BV-5251, entre els PK 0+100 al 
2+630 i de la carretera GIP-5251 entre els PK 0+000 i 0+280. T.M. Sant Sadurní 
d’Osormort (La Fullaca) – Viladrau” paral·lelament amb la Diputació de Barcelona.  
 
Tanmateix, publicarà la seva aprovació en els Butlletins corresponents. 
La Diputació de Girona d’acord amb el projecte definitivament aprovat, durà a terme 
els tràmits corresponents en ordre a l’obtenció dels terrenys situats en el terme 
municipal de Viladrau (Finca núm. 10 segons relació de bens i drets afectats del 
projecte) pel procediment d’urgència. No obstant això, la Diputació de Barcelona 
finançarà el cost de l’expropiació esmentada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65000 del pressupost vigent de la Corporació, la qual es valora 
estimadament en 3.000,00 Eur.  
 
Pel que fa al pagament del cost de l’expropiació, la justificació s’efectuarà 
mitjançant la presentació d’una certificació de despeses abonades en aquest 
concepte, signada per l’interventor de la Corporació i acompanyada de còpia 
compulsada de les actes de mutu acord signades per les parts o de la 
documentació acreditativa de la seva consignació a la Caixa General de Dipòsits.  
 
La documentació presentada haurà de ser conformada, en tots els casos, per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de 
Barcelona. 
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Una vegada obtinguts els terrenys necessaris mitjançant el procediment 
expropiatori, la Diputació de Girona ho comunicarà a la Diputació de Barcelona per 
tal que els pugui ocupar temporalment per a l’execució de les obres. A aquests 
efectes i en aquestes condicions, la signatura del present conveni equival a 
l’autorització de l’ocupació temporal dels terrenys.  
 
La Diputació de Girona designarà un tècnic per fer el seguiment de les obres. 
 
3. Conservació i manteniment 
 
En acabar l’execució de la seva competència, i dins de l’àmbit de les obres 
realitzades en execució del projecte constructiu, la Diputació de Barcelona serà 
titular de la carretera i tots els seus elements funcionals, entre l’inici de les obres, a 
l’enllaç amb la C-25, i l’estrep est del nou pont situat sobre la Riera Major.  
 
La Diputació de Girona, en virtut de la signatura del present conveni, i des del 
moment que quedi formalitzada la recepció de l’obra conjuntament per ambdues 
Administracions, i dins de l’àmbit de l’obra realitzada, s’encarregarà de la 
conservació i del manteniment de tots els elements de la carretera GIP-5251 des de 
l’estrep est del pont fins el final de les obres (segons plànol adjunt). 
 
4. Responsabilitat patrimonial 
 
Una vegada recepcionades les obres les Administracions signants d’aquest conveni 
són titulars i es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres dels 
quals n’assumeixen la conservació i el manteniment, segons els termes definits en 
aquest conveni, sense perjudici de les responsabilitats derivades d’una deficient 
execució, que correspondran a l’empresa adjudicatària de les obres en els termes 
que disposa la legislació vigent. 
 
5. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions 
previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les 
obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades i recepcionades, les obligacions 
previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de 
l'obra executada que s'han esmentat, seran vigents segons els termes definits en 
els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial 
corresponent. 
 
6. Incompliment del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
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Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la 
part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
7. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius,  llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
8. Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la  
 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya, i per la resta 
de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
9. Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest  conveni, per 
duplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Retenir la despesa pluriennal de 2.836.370,29 EUR, dels quals 2.833.370,29 
EUR, corresponen al cost del projecte d’obres, i la resta, 3.000,00 EUR, a la valoració 
del cost de les expropiacions dels terrenys necessaris per l’execució de les obres, que 
es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

 
Import (IVA 

inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 
2015 

150.000,00 50100 45301 61104 

Exercici 
2015 

53.000,00 50100 45301 65000 

Exercici 
2016 

2.633.370,29 50100 453 611 
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tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a 
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de 
l’exercici  2016. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a la Diputació de Girona, 
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta 
resolució, els quals hauran de ser retornats a aquesta Diputació degudament 
formalitzats amb les signatures del President i de la persona titular de la Secretaria de 
la Diputació, i talment, significant a la Diputació de Girona que, per aplicació del que 
disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni no produirà 
efectes fins a la data de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants.  
 
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la resolució 
d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el seu 
moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
45.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una 
addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, que va ser aprovat 
mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 12 
de juny de 2014 (A 293/14), en aplicació de l’ajut 14/X/108551 atorgat a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, en relació amb l’actuació “projecte 
d’urbanització de la travessera urbana BV-4316. Àmbit central”, en el sentit de 
modificar la clàusula relativa a la distribució de la baixa d’adjudicació del 
contracte d’obres.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en 
funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que, la Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 12 de juny de 2014, va 
aprovar la minuta d’un conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Riuprimer, als efectes de l’execució de les obres del “Projecte 
d’urbanització de la travessera urbana BV-4316. Àmbit central. T.M. Santa Eulàlia de 
Riuprimer”, amb un pressupost d’execució per contracta de 810.720,26 Eur., en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Atès que el referit conveni va ser formalitzat amb les signatures de l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer i el President d’aquesta Diputació, en data 
18 de juny de 2014. 
 
Atès que, el pressupost d’execució per contracta de l’esmentat projecte és de 
810.720,26 Eur. i que segons els termes previstos en el conveni, l’aportació de la 
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Diputació de Barcelona a l’actuació objecte del conveni és de 550.634,02 Eur. (IVA 
inclòs), d’acord amb el següent desglossament i de conformitat amb els àmbits de 
titularitat: 
 
 431.134,02 Eur. amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 119.500,00 Eur. corresponent a un preacord de Meses de concertació. 
 
I que l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer a l’execució 
de les obres és de 260.086,24 Eur. 
 
Vist que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer adjudicà el contracte d’obres del 
“Projecte d’urbanització de la travessera urbana BV-4316. Àmbit central. T.M. Santa 
Eulàlia de Riuprimer” a l’empresa GICSA, S.A. per un import de 523.049,29 Eur. (IVA 
inclòs).  
 
Atès que la baixa produïda en el procés d’adjudicació ascendeix a 287.670,97 Eur, i 
d’acord amb el pacte 2.2 del conveni signat en data 18 de juny de 2014 entre les dues 
administracions, on es regula la distribució de la baixa d’adjudicació, estableix que la 
baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte, “...recaurà sobre les 
aportacions de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i de 
l’Ajuntament, de manera que, els primers 100.000,00 Eur. es destinaran a reduir 
l’aportació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i la resta a 
distribuir proporcionalment d’acord amb l’aportació de cada administració. No obstant 
això, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la 
Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, serveixi per a cobrir les 
possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres...”.    
    
Atès que durant l’execució de les obres el director de les obres justifica la necessitat 
de modificar el projecte, a causa d’uns imprevistos detectats. 
 
Atès que l’Ajuntament va procedir a la revisió del projecte per ser l’increment  d’un 
import superior al 20 % del pressupost inicial, que suposa un increment de 180.501,58 
Eur.  
 
Atès que es redacta un projecte modificat “d’urbanització de la travessera urbana BV-
4316. Àmbit central. T.M. Santa Eulàlia de Riuprimer” que ascendeix a 703.550,87 Eur. 
 
Atès que l’Ajuntament del Santa Eulàlia de Riuprimer sol·licità una modificació del 
conveni que afecta a la destinació de la baixa d’adjudicació, en el sentit de que 
aquesta repercuteixi sobre l’aportació municipal a l’execució de les obres. 
 
Atès que, d’acord amb el pacte onzè del conveni esmentat, les modificacions s’hauran 
de tramitar com annex al conveni, mitjançant incorporació de addendes al mateix. 
 
Atès que la present proposta es justifica en la circumstància de poder continuar la 
tramitació dels documents administratius per tal de no aturar l’activitat ordinària de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i en la necessitat de poder 
continuar l’execució de les obres per part de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
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Riuprimer, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un 
perjudici rellevant per a l’ interès públic.   
 
Vist l’apartat 12.2. e) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per 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), que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000 EUR., i en el mateix sentit per a resoldre sobre la seva modificació. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’addenda per modificar el text del conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, que va ser 
aprovat en virtut d’un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 12 de juny de 2014 (A 293/14) en aplicació de 
l’ajut 14/X/108551, per a l’actuació “Projecte d’urbanització de la travessera urbana 
BV-4316. Àmbit central. T.M. Santa Eulàlia de Riuprimer”, a fi i efecte de modificar la 
distribució de la baixa d’adjudicació del contracte d’obres, en el sentit que la baixa 
d’adjudicació produïda recaigui sobre l’aportació municipal.  
 
Aquesta addenda incorpora el text refós complet de l’esmentat conveni amb 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, integrant les modificacions referides en els 
punts anteriors, amb el tenor literal següent: 
 

(...) 
 

““PPllaa  ddee  ccoonncceerrttaacciióó  
Xarxa de Governs locals 

[2012-2015] 
 

ADDENDA 
AL CONVENI ESPECÍFIC 

AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER PER 
L’ACTUACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA 

URBANA BV-4316. ÀMBIT CENTRAL. TM SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President, en funcions de la 
Diputació de Barcelona, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord 
amb la Refosa 1/2015, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 5/15 de data 08/01/2015,  i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 29/15 de data 13 de gener de 2015 (publicades al BOPB de dates 
13 i 22 de gener de 2015, respectivament); assistit pel Secretari delegat Sr. 
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Francesc Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al 
BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER, representat per l’Il·lm. 
Alcalde, Sr. Àngel Torres Sancho, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Concepció 
Vila i València.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té 
com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les 
actuacions i dels recursos del Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació 
han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació 
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en 
matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, 
així com noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i 
criteris de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar 
conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el 
paràgraf anterior. 

 
IV. L’ Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer i la Diputació de Barcelona s’han 

compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra 
“Projecte d’urbanització de la travessera urbana BV-4316. Àmbit central. TM 
Santa Eulàlia de Riuprimer”, amb un PEC de 810.720,26 euros (IVA inclòs), 
redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
L’objecte d’aquesta actuació és millorar la seguretat viària de la travessera 
urbana i de l’espai públic de l’entorn, amb la finalitat d’ adequar el centre urbà a 
les necessitats dels vianants.  

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

específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de 
data ... 

 
VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat 

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

PACTES 
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1. Objecte del conveni 
 
1.1. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer i la Diputació de Barcelona 

subscriuen el present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 

 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts 

signatàries en relació a l’actuació següent: 
 
 
 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Santa Eulàlia de Riuprimer 
NIF P-0824700-I 

Actuació 
Projecte d’urbanització de la travessera urbana BV-
4316. Àmbit central. TM Santa Eulàlia de Riuprimer 

Codi XGL 14/X/108551 

Àmbit de 
concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

 
 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació 
que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el 
títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en 

la vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la 
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius 
d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.  

 
2. Obligacions de les parts 
 
2.1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport: 
 

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

Aportació de la 550.634,02 euros  
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Diputació 
Periodificació 2014 550.634,02 euros  

Aplicació 
pressupostària 

G/50100/453A1/76243........................431.134,02eur
os      G/50100/453A0/76242  ...................  
119.500,00 euros 

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

- 431.134,02 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat com a complement del Pla “Xarxa 
de Governs locals 2012-2015”.  

 
- 119.500,00 euros. corresponent al preacord de Meses de concertació del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb 
càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions 
financerament sostenibles de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la 
Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.  
 
La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció 
facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o 
externs. 
 
2.2. Per part de l’ens destinatari 
 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer serà l’administració que durà a terme 
l’aprovació, licitació i execució de les obres del “Projecte d’urbanització de la 
travessera urbana BV-4316. Àmbit central. TM Santa Eulàlia de Riuprimer”, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 810.720,26 euros. 
 
L’aportació econòmica de l’ Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer a l’execució 
de les obres és de dos-cents seixanta mil vuitanta-sis euros amb vint-i-quatre 
cèntims (260.086,24 €). 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les 
obres, motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del 
pressupost anirà a càrrec de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte recaurà sobre 
l’aportació municipal. No obstant això, quedarà com a romanent fins l’acabament de 
les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos 
necessari, serveixi per a cobrir les possibles desviacions sobrevingudes durant 
l’execució de les obres que s’hauran de finançar, si fos possible, amb la baixa 
d’adjudicació .  
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L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, abans d’iniciar les obres, sol·licitarà a 
la Diputació de Barcelona la corresponent autorització, havent de presentar la seva 
sol·licitud davant la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  
 
3. Conservació i manteniment 
 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni, la Diputació de 
Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva 
senyalització horitzontal i vertical fixa. La resta d’elements continguts en les obres 
de referència correspon a l’Ajuntament com a titular. 
 
4. Vigència del conveni 
 
El termini d’execució i justificació de les obres objecte d’aquest conveni serà fins el 
30 d’octubre de 2015. 
 
5. Execució i justificació de despeses  
 
5.1. Aquesta actuació serà executada per l’ens destinatari. 
 
5.2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2014 i el 30 

d’octubre de 2015, que és el termini d’execució de l’actuació.  
 
5.3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en 

funció de l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a 
la Seu Electrònica de la Diputació.  
A més, amb la darrera justificació presentada s’hi incorporarà: 

 
- Memòria econòmica especifica signada per l’alcalde/essa que contingui la 

projecció dels efectes pressupostaris i econòmics d’ingrés i de despesa que 
es derivin de la inversió durant la seva vida útil. Aquesta memòria haurà de 
comptar amb la conformitat de l’Interventor. 

 
5.4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de 

Factures de la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015. 
 
5.5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportacions establert 

dins l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri 
necessàries, amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per 
l’import que es justifiqui. 

 

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

 

5.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran 
d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
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novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions 
de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d'execució establert. 

 

6. Pagament  
 

6.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació 
de justificació de despeses prevista en l’apartat 5.3, acompanyada de  
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista. 

 

6.2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per 
l’aportació anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa 
per un import superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 

6.3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la 
Diputació de Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci 
efectius els seus pagaments. 

 
7. Gestió i aplicació de romanents  
 
En cas que a 31 de desembre de 2014, la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici 2015, exercici en que haurà d’estar finalitzada 
l’actuació. 
 
8. Identificació de l’actuació 
 
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació 
de la marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un 
senyal o cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
 
 
 
9. Documentació tècnica 
 

9.1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als 
equips de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència 
sorgit en el seu desenvolupament. 

 

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

 

10. Tancament  
 

Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o 
tingués errors, s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per 
tal que els ens destinataris presentin la documentació de justificació pendent i 
esmenin els defectes existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a 
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la revocació dels ajuts amb la conseqüent obligació de reintegrament dels 
pagaments avançats i no justificats. 
 
11. Modificacions 
 

Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix. 
 
12. Incompliment 
 

12.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 

 
12.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 

requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

 
12.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
13. Formes d’extinció 
 

El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius,  llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
14. Marc normatiu 
 
14.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general 

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

 

14.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, 

i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
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- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic  

- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, 
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

- Llei 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 
 
15. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
16. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al 
Protocol general. Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar 
a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui 
preceptiu. 
 
17. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens que 
n’assumeix, respectivament, la conservació i el manteniment. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”   

(...) 
 

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’ens local beneficiari, demanant-li que 
comuniqui a aquesta Diputació el corresponent acord municipal sobre l’aprovació de la 
modificació del conveni, que s’haurà d’adoptar en el sentit que s’ha indicat en l’apartat 
Primer del present Dictamen, modificació que produirà efecte entre ambdues parts des 
de que s’hagi procedit a la seva aprovació per l’Ajuntament. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
46.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’atorgament de subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament 
primari i secundari, per les estades als equipaments pedagògics existents als 
parcs naturals i que es gestionen en règim de concessió administrativa, primer 
semestre de 2015, per import de 20.402,48 € (vint mil quatre-cents dos euros amb 
quaranta-vuit cèntims).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
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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 18 
de desembre de 2014, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics 
i concertats, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals 
d’aquesta Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de concessió 
administrativa. 
 
Atès el que disposa l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel 
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2008, en l’article 12.5 en relació a l’òrgan 
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva. 
 
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als centres d’educació 
infantil i d’ensenyament primari i secundari, en concret la base dotzena que regula la 
composició de l’òrgan col·legiat, el qual és competent per a conèixer, examinar i 
valorar les sol·licituds d’ajuts presentades. 
 
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 5 de maig de 2015, segons acta 
adjunta, per a l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini 
establert en les bases reguladores abans esmentades per al primer semestre de 2015. 
L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura, Diputat 
Adjunt d’Espais Naturals, actuant com a president de l’Òrgan Col·legiat; pel Sr. Jordi 
Padrós Selma, coordinador d’àmbit d’Espais Naturals, per delegació del coordinador 
en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient, Sr. Ramon Minoves i Pujols; per la Sra. 
Nico Pérez Sánchez, representant de la presidència de la Corporació; pel Sr. Jordi 
Bellapart i Colomer, gerent de Serveis d’Espais Naturals; actuant com a secretaria la 
cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, la Sra. Àngels Palacio Pastor. 
 
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els 
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe 
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell. 
 
Atès que de les 32 sol·licituds presentades no s’ha denegat cap subvenció i també es 
manifesta que no s’ha presentat cap sol·licitud procedent d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
Atès que en data 5 de maig de 2015 el President de l’òrgan col·legiat va formular la 
proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen. 
 
Atès que la base desena de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a 
l’atorgament de subvencions de 40.000,00€ i que la proposta que formula el diputat 
delegat d’Espais Naturals ascendeix a la quantitat de 20.402,48 €, a l’aplicació 
pressupostaria G/50400/17230/48900. 
 
L’aplicació pressupostaria de la despesa s’ha adaptat a la classificació per programes 
establert en l’Ordre HAP 419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre 
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EHA/365/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos 
de les entitats locals. 
 
Atès que d’acord amb aquesta  base desena l’import que es destinarà  a la segona 
convocatòria serà el disponible un cop atorgades les subvencions en primera 
convocatòria, i donat que l’import total de les subvencions concedides es de 
20.402,48€, la quantitat restant destinada a la segona convocatòria serà de 
19.597,52€.  
 
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, 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). 
 
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, 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). 
 
La present proposta es justifica en la circumstància que la data de termini de 
presentació de les sol·licitud de les subvencions d’aquesta convocatòria va finalitzar el 
28 de febrer de 2015 i l’article 13.4.n) de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona estableix que el termini per al seu atorgament no ha d’excedir 
dels tres mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds raó 
per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici 
rellevant per a l’adequada administració del Servei i, en conseqüència, per a l’interès 
públic.    
 
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 
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:  
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions en la primera convocatòria de l’any 
2015, als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i 
concertats, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals 
d’aquesta Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de concessió 
administrativa d’acord amb la  relació i import que a continuació es detallen: 
 
 

Num Operació Escola NIF 
Import 

Subvenció 
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1503002598 1 Ampa Escola Camí del Cros  G59727784      621,60€ 
1503002598 2 Ampa Escola Els Llorers  G08945099 851,20 € 
1503002598 3 Ceip Emili Carles Tolrà  Q5855938F 851,20 € 
1503002598 4 Ceip LLebetx Q5856220H 1.179,36 € 
1503002598 5 Ceip Suris Q5855165F 917,28 
1503002598 6 Escola Argentona Q0801994E 982,80 € 
1503002598 7 Escola Cossètania Q5856210I      489,44 € 
1503002598 8 Escola El Morsell Q0801307J          352,24 € 
1503002598 9 Escola Ceip Itaca Q5856292G 1.092,00 € 
1503002598 10 Escola Josep Gras Q5855843H 1.004,64 € 
1503002598 11  Escola Les Fonts Q0801208J 1.092,00 €
1503002598 12 Escola Margalló Q5855613E 1.092,00 € 
1503002598 13 Escola Margalló Q5855613E 766,08 € 
1503002598 14 Escola Puiggraciós Q5855667A 1.092,00 € 
1503002598 15 Escola Escola Tomàs Viñas   Q5855232D 518,00 € 
1503002598 16 Institut Badalona VII Q5855330F 1.201,20 € 
1503002598 17 Institut Badalona VII Q5855330F 1.201,20 
1503002598 18 Educadors del Pilar SL B62340575 532,00 € 
1503002598 19 Ampa Ses Manual Carrasco i Formiguera  G61402434 352,80 € 
1503002598 20 Associació Pedagògica Salvador LLobet G63214399 532,00 € 
1503002598 21 Ceip Josep Maria Xandri Q5855937H 266,56 € 
1503002598 22 Col·legi Mare del Diví Pastor R0800712B 190,40 €
1503002598 23 Escola Bertí  Q5855440C 532,00 €
1503002598 24 Escola Camins  Q0801464I 252,00 €  
1503002598 25 Escola El Despujol –Masies de Voltregà Q0801537B 500,08 €  
1503002598 26 Escola Joan Miró  Q5855614C 510,72 € 
1503002598 27 Escola La Sagrera Q0801535F 252,00 € 
1503002598 28 Escola Sant Cristòfol Q5855906C 238,00 €
1503002598 29 Escola Sant Jordi Q5856010C 89,60 € 
1503002598 30 Escola Serralavella Q5855642D 393,12 € 
1503002598 31 Escola Teresa Altet Q5855636F 171,36 € 
1503002598 32 Institut Pere Fontdevila Q5856317B 285,60 € 
                                                                                                   Total           20.402,48 €  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de VINT MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS 
AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (20.402,48 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50400/17230/48900 del pressupost de l’exercici 2015, per fer front a 
les subvencions que s’atorguen. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als subvencionats esmentats en el present 
Dictamen.  
 
Quart.- Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria 
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no 
manifesta el contrari.  
 
Cinquè.- Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de 
presentar abans del dia 30 de setembre de 2015 justificant de l’estada, mitjançant 
model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 18 de les 
bases especifiques d’aquesta convocatòria.   
 
Sisè.- Publicar les subvencions atorgades d’acord amb la Base 23 de les Bases 
especifiques d’aquesta convocatòria i de l’article 18 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
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47.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la reducció 
de la subvenció atorgada l’any 2013 en la línia de millora d’habitatges al parc 
natural del Montnegre-Corredor per disminució del coeficient d’ajust previst a 
les bases reguladores, d’import 113,66 € (cent tretze euros amb seixanta-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: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 29 
de novembre de 2012, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes, 
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats 
Culturals, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats 
per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 13 de juny de 2013 va aprovar 
l’atorgament de les subvencions i entre d’altres l’atorgament d’una subvenció al Sr. 
Sergio Rubén Rojas Cardila en la línia de millora d’habitatges i de restauració del 
patrimoni arquitectònic, per un import de 2.407,90 € i destinada a la “instal·lació 
sistema de calefacció caldera biomassa i renovació centraleta fotovoltaica autònoma”. 
 
Atesa la sol·licitud del beneficiari de canvi de l’actuació subvencionada i d’acord amb 
l’informe tècnic favorable, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió 
de data 24 de juliol de 2014 va aprovar el canvi d’actuació de la subvenció, destinant la 
subvenció al canvi del sistema de clavegueram, rehabilitació de lavabos, sistema 
d’aigua calenta, bombes d’aigua i millora de connexions elèctriques i valorant amb la 
mateixa ponderació les noves actuacions a realitzar d’acord amb l’article 10.4 de les 
Bases Reguladores de les Subvencions de l’any 2013.  
 
Atès que si bé es va aprovar el canvi de destí de la subvenció i valorant amb la 
mateixa ponderació les noves actuacions no es va efectuar la corresponent reducció 
pel coeficient d’ajust el qual no era aplicable per a la instal·lació nova de calderes i 
estufes de biomassa i la substitució de calderes i estufes que utilitzin altres tipus de 
combustible per calderes i estufes de biomassa d’acord amb la base 10.4 de les Bases 
Reguladores de les subvencions. 
 
La present proposta es justifica en la circumstància que la data de termini de 
justificació de la subvenció va ser el 30 de setembre de 2014 i va ser justificada pel 
beneficiari el 22 de setembre de 2014, raó per la qual la seva tramitació no pot ajornar-
se sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració del 
Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.  
 
Vist l’informe tècnic de data 24 de desembre de 2014 amb una nova valoració de les 
actuacions que han de ser objecte del canvi de destí de la subvenció atorgada, 
manifestant que d’acord amb les consideracions que recull l’informe, la subvenció a 
atorgar és de DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS (2.294,24 €) reduint aquesta en l’import de 113,66 €. 
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Atès que la disposició de la despesa de l’any 2013 no s’ha incorporat com a 
romanents, es tornar a aprovar i autoritzar la despesa per la quantitat de DOS MIL 
DOS-CENTS NORANTA-QUATRE AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (2.294,24 €), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostaria G/50402/17230/77000 del vigent pressupost 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 núm. 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per  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 el 13 i 22 de 
gener de 2015, respectivament). 
 
En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al 
Vicepresident 3r. i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la 
Junta de Govern la proposta d’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la reducció de l’import de la subvenció atorgada al Sr. Sergio Rubén 
Rojas Cardila en el canvi de les actuacions motiu de subvenció, per disminució del 
coeficient d’ajust previst a les bases reguladores, en la quantitat de CENT TRETZE 
EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (113,66 €). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per la quantitat de DOS MIL DOS-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (2.294,24 €), amb 
càrrec a l’aplicació G/50402/17230/77000 del vigent pressupost de 2015.  
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al interessat 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. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Mahillo informa que hi ha constància de la presentació de quatre  recursos 
contenciosos electorals contra la proclamació dels electes, corresponents a quatre 
municipis de l’àmbit territorial de Barcelona i que, per aquest motiu, de conformitat amb 
el que disposa l'article 205.1 de la LOREG, el Ple constitutiu de la nova corporació se 
celebrarà el dia 15 de juliol de 2015 a les 12 hores. 
 
Afegeix que aquest mateix matí rebran una circular que detalla les dates de celebració 
de sessions dels òrgans col·legiats des del dia d’avui fins a la constitució de la nova 
corporació. 
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Avança el contingut de la circular referenciada i indica el següent: 
 
- Les comissions informatives i de seguiment prèvies a la celebració del Ple ordinari 

se celebraran el dia 18 de juny. 
- La Junta de Govern en funcions se celebrarà el dia 25 de juny a les 11 hores.  
- El Ple en funcions se celebrarà el dia 25 de juny a les 12 hores. 
- Les sessions dels òrgans col·legiats en funcions per a l’aprovació de l’última o de 

les últimes actes se celebraran el dia 10 de juliol, en els horaris que tot seguit 
s’indiquen. 
- 9.30 hores: sessió de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció 

a les Persones. 
- 9.45 hores: sessió de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat. 
- 10.00 hores: sessió de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic Local. 
- 10.15 hores: sessió de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea 

d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies. 
- 11 hores: sessió de la Junta de Govern en funcions. 
- 12 hores: sessió del Ple en funcions. 

 
Pel que fa als punts de l’Ordre del Dia del Ple ordinari del dia 25 de juny, s’acorda que 
s’afegirà un punt que, identificat com “Altres qüestions”, serà l’espai que els membres 
de la Corporació que vulguin disposin de temps per acomiadar-se per la finalització del 
mandat. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les      
11 hores i 30 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


