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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2015 
 
A la ciutat de Barcelona, el 23 de setembre 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 de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès, i amb l’assistència 
del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident segon, senyor 
Marc Castells i Berzosa, vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals, 
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla, vicepresidenta cinquena, senyora 
Núria Parlon i Gil, i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a 
continuació: senyors Isaac Albert i Agut, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Fàbrega i 
Colomer, Antoni García i Acero, Joan Carles García i Cañizares, Rafael Homet i 
Ventayol, Valentí Junyent i Torras, Josep Ramon Mut i Bosque, Juanjo Puigcorbé i 
Benaiges i senyora Sonia Recasens i Alsina, i els diputats i diputades amb veu però 
sense vot següents: senyors Joaquim Forn i Chiariello i Miquel Ángel Ibañez Giner i 
senyora Alexandra Sevilla i Oliveras. 
 
Hi assisteixen, també, els diputats senyors Joaquim Jesús Duran i Redondo, en 
representació del Grup CUP-PA, i senyor Ramón Riera Macia, en representació del 
Grup PP. 
 
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 el tresorer, senyor Josep Abella Albiñana. 
 
Excusen la seva absència el diputat senyor Miquel Forns i Fusté, la diputada senyora 
Teresa Maria Fandos i Payà, el diputat Sr. Xavier García Albiol i les diputades 
senyores Nuria Marín i Martínez i Eulàlia Sabater i Díaz. 
 
La presidenta, senyora Conesa, dóna la benvinguda als assistents a la que és la 
primera Junta de Govern d’aquest mandat i recorda que, a més dels membres 
d’aquest òrgan, hi assisteixen també representants de tots els grups polítics.  
 
Informa als assistents que a partir d’ara les sessions de la Junta de Govern es 
gravaran, només en veu, als efectes de confecció de les actes de les sessions. 
 
Tot seguit s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que 
es transcriu a continuació: 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
1. Dictamen de la Presidència pel qual es proposa a la Junta de Govern l’acceptació 

de l’exercici de les competències, genèriques i específiques, delegades per la 
Presidència i pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, 
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així com donar-se per assabentada de la composició de la Junta de Govern i del 
seu règim ordinari de sessions. 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de 

representants de la Diputació de Barcelona en diversos Organismes públics. 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat 393/2013-C que 
desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor E.M.C., el qual 
havia prestat serveis de vigilància i prevenció d’incendis en el Parc de la Serralada 
Marina, contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 1 d’agost de 2013, 
que declarà inadmissible la reclamació prèvia formulada pel recurrent per 
acomiadament nul o subsidiàriament improcedent. 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social número 4 de 
Barcelona, en el procediment núm. 1383/2013, que desestima l’excepció 
d’incompetència de jurisdicció, en la demanda presentada pel senyor F.CH.B., en 
relació amb la reclamació d’acomiadament contra el Consorci Mar, Parc de Salut 
de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la Diputació de 
Barcelona i el Ministeri Fiscal, declarant nul l’acomiadament i condemnant el 
Consorci Mar, Parc de Salut de Barcelona a readmetre a l’actor, i a l’abonament 
dels salaris no percebuts. Així mateix, absol la Diputació de Barcelona i la resta de 
codemandants. 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social número 13 de 
Barcelona, en el procediment 790/12 i els acumulats 509/13 i 377/13, que estima 
les demandes acumulades formulades per la Diputació de Barcelona, contra 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Activa Mútua 2008, Tresoreria General de 
la Seguretat Social i el senyor F.R.P. i, així mateix,  estima la demanda acumulada 
formulada per Activa Mútua 2008 davant la Diputació de Barcelona, Institut 
Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social i F.R.P, 
en relació amb la reclamació de declaració d’incapacitat temporal derivada de 
malaltia comuna, amb revocació de les resolucions dictades per l’INSS que van 
declarar els processos d’IT com derivats de la contingència d’accident de treball. 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu número 9 de Barcelona, en el procediment 442/13, que desestima el 
recurs interposat per la senyora G.L.V., contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona, de data 1 de maig de 2010, que va desestimar el recurs interposat per 
l’esmentada senyora contra el Decret de data 1 de març de 2010, pel qual se li va 
denegar la compatibilitat sol·licitada pel desenvolupament d’una segona activitat en 
el sector públic sanitari. 
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7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu número 14 de Barcelona, en el procediment abreujat 335/2014-B que 
desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor G.G.V., contra la 
resolució de la Diputació de Barcelona de data 24 d’abril de 2014, que va 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per l’actor pels 
danys personals i materials soferts, derivats d’un accident de circulació ocorregut el 
dia 30 de novembre de 2012 mentre circulava amb la seva motocicleta a l’altura 
del PK 3,5 de la carretera BV-5003, dins del terme municipal de Montmeló, a causa 
de la topada contra un porc senglar que es trobava mort a la calçada. 

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Penal núm. 4 de 
Sabadell, en el procediment abreujat núm. 162/2014-M, que condemna E.L.M. com 
a autora responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els 
efectes de l’alcohol, com a conseqüència de l’accident de trànsit que va provocar a 
la carretera BV-1414, quan va perdre el control del vehicle que conduïa i va col·lidir 
amb una tanca de protecció de la carretera, propietat de la Diputació de Barcelona, 
causant uns danys valorats en 563,57 € (cinc-cents seixanta-tres euros amb 
cinquanta-set cèntims). 

 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Penal 
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 481/2014-A, que condemna 
A.F.N.C. com a autor responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per 
conducció sota els efectes de l’alcohol, com a conseqüència de l’accident de trànsit 
que va provocar a la carretera BV-2002, quan va perdre el control del vehicle que 
conduïa i va col·lidir amb els elements de protecció de  la carretera, propietat de la 
Diputació de Barcelona, causant uns danys valorats en 91,23 € (noranta-un euros 
amb vint-i-tres cèntims). 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el recurs 
d’apel·ació núm. 23/2015, contra la sentència dictada en el recurs contenciós 
administratiu número 305/2013, interposat pel senyor A.B.M. contra el Decret de la 
presidència de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, de data 29 
de maig de 2013, que va imposar a l’actor una sanció de destitució del càrrec de 
comandament i una sanció de setze dies de suspensió  de feina i sou. 

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social número 2 de 
Barcelona, en el procediment d’incapacitat permanent número 904/14, que 
desestima la demanda interposada per la senyora C.P.T., contra l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social 
(TGSS), Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, en relació amb la 
reclamació d’incapacitat permanent parcial derivada d’accident de treball. 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7483/15, de 30 de juliol, pel qual 

s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat Contenciós 
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Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
211/2015-E, procediment ordinari, interposat per la mercantil Polígon Industrial 
Can Sedó  SL, contra la Resolució de data 1 d'abril de 2015, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials produïts 
en les instal·lacions de la Presa de Santa Fe, propietat del reclamant, com a 
conseqüència de l'arrossegament, pels corrents i les pluges, d'un seguit de 
branques que prèviament havien estat dipositades a la llera del riu després de la 
realització, a càrrec de la Diputació de Barcelona, de tasques de tala d'arbres a 
l'interior de la riera de Santa Fe. 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
13. Ratificació del Decret de la presidència, de data 17 de setembre de 2015, pel qual 

s'aprova la formalització d'un conveni marc entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), les 
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per a la 
implantació de la finestreta única empresarial als ens locals de Catalunya i altres 
actuacions de desplegament de la Llei de simplificació de l’activitat administrativa 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació dels ajuts concedits als Ajuntaments de Cabrera d’Anoia, Sant Boi de 
Llobregat i Santa Margarida i els Monjos, en el marc del Programa complementari 
de foment de l’ocupació local del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar ajustar 

l’ajut concedit a l’Ajuntament d’Argençola i acceptar la justificació de despeses 
presentada per l’Ajuntament de Premià de Dalt, en el marc del Programa 
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació fins el 31/03/2015. 

 
Servei de Contractació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar l’expedient de 

contractació relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de 
Barcelona, dividit en 10 lots, aprovat per la Junta de Govern, en sessió de 26 de 
març de 2015, amb rectificació d’esmenes aprovades per Junta de Govern de 30 
d’abril de 2015, per un import pluriennal de 5.640.870,14 € (cinc milions sis-cents 
quaranta mil vuit-cents setanta euros amb catorze cèntims) (IVA inclòs), a favor de 
diversos adjudicataris.  
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Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
18. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 27.882,08 € (vint-i-set mil vuit-
cents vuitanta-dos euros amb vuit cèntims) a l'Ajuntament d’Arenys de Munt, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2015. 

 
19. CALDES DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 106.881,88 € (cent sis mil vuit-
cents vuitanta-un euros amb vuitanta-vuit cèntims) a l'Ajuntament de Caldes de 
Montbui, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar 
les inversions del pressupost 2015. 

 
20. GRANOLLERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 254.103,20 € (dos-cents cinquanta-quatre 
mil cent tres euros amb vint cèntims) a l'Ajuntament de Granollers, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2015. 

 
21. LLIÇÀ D’AMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 84.564,55 € (vuitanta-quatre mil cinc-cents 
seixanta-quatre euros amb cinquanta-cinc cèntims) a l'Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar 
les inversions del pressupost 2015. 

 
22. MATARÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 390.600,70 € (tres-cents noranta mil sis-
cents euros amb setanta cèntims) a l'Ajuntament del Mataró, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2015. 

 
23. MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 82.082,94 € (vuitanta-dos mil 
vuitanta-dos euros amb noranta-quatre cèntims) a l'Ajuntament de Mollet del 
Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2015. 

 
24. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 71.371,82 € (setanta-un mil 
tres-cents setanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims) a l'Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2015. 

 
25. LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 29.323,12 € (vint-i-nou mil tres-
cents vint-i-tres euros amb dotze cèntims) a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, a 
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l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2015. 

 
26. VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 14.053,94 € (catorze mil cinquanta-tres 
euros amb noranta-quatre cèntims) a l'Ajuntament de Vallromanes, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2015. 

 
Caixa de Crèdit 
 
27. ARENYS DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 130.975,04 € (cent trenta 
mil nou-cents setanta-cinc euros amb quatre cèntims), per a finançar l’actuació 
local “Adequació locals jardins Xifré”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
28. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es 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 “Urb. Riera/Rbla. St. Martí”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
29. CASSERRES.- Dictamen pel qual es 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 “Sentència expropiació”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
30. CASTELLOLÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 104.547,90 € (cent quatre mil cinc-cents 
quaranta-set euros amb noranta cèntims), per a finançar l’actuació local “Av. Unió i 
Ca n'Alzina”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
31. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es 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. I. Martí, 21, anualitat 2”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
32. LA GRANADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Compra finca Estació, 23”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
33. LA GRANADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 40.000 € (quaranta mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Compra vehicle i desbroçadora”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats. 

 
34. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 170.000 € (cent setanta mil 
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euros), per a finançar l’actuació local “Pavimentació carrers 2015”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 
35. MATARÓ.- Dictamen pel qual es 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 “Maquinària neteja viària”, al 0% d’interès i a retornar 
en 5 anualitats. 

 
36. MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es 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 “Urb. carrer Felip Canalies”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
37. MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència,  la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 87.545,42 € (vuitanta-set 
mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb quaranta-dos cèntims), per a finançar 
l’actuació local “Intersecció ronda Pinetons”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
38. MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 87.454,58 € (vuitanta-set 
mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims), per a 
finançar l’actuació local “Millora plaça Sunyé”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
39. NAVARCLES.- Dictamen pel qual es 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 “Pavelló esportiu, f. 1/2”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
40. SALLENT.- Dictamen pel qual es 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 “Inversions 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
41. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.- Dictamen pel qual es 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 “Asfaltat urbanitzacions”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
42. SANT POL DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import 118.789,81 € (cent divuit mil set-cents vuitanta-nou euros amb 
vuitanta-un cèntims) per a finançar l’actuació local “Béns immobles 2015” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
43. SANT POL DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 56.210,19 € (cinquanta-sis 
mil dos-cents deu euros amb dinou cèntims), per a finançar l’actuació local “Béns 
mobles 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
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44. TONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 49.271,65 € (quaranta-nou mil dos-cents 
setanta-un cèntims amb seixanta-cinc cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Plaça de l'Ajuntament”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
45. TORELLÓ.- Dictamen pel qual es 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 “Inversió obres 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
46. VALLIRANA.- Dictamen pel qual es 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 “Arranjament voreres parcel·les”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
47. VALLROMANES.- Dictamen pel qual es 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 “Centre de dia gent gran”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar l’ús de la 

Sala de les Voltes de la Masia Torribera, a favor de la Universitat de Barcelona, 
com a aula del Campus de l’Alimentació, durant el curs 2015/16. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENBILITAT 

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
49. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2015/868. 
 
50. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Castellterçol, en resolució de l’expedient núm. 2015/1761. 
 
51. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Cardona, en resolució de l’expedient núm. 2015/2544. 
 
52. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de  

l’Ajuntament de Marganell, en resolució de l’expedient núm. 2015/2551. 
 
53. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Calldetenes, en resolució de l’expedient núm. 2015/2751. 
 
54. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 

Generalitat de Catalunya-Departament de Territori i Sostenibilitat, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/3534. 
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55. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Talamata 19, S.L.U, en resolució de l’expedient núm. 2015/3593. 

 
56. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autoritzacio d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en resolució de l’expedient núm. 
2015/3820. 

 

57. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de retirada d’un tram de 
tanca d’arbusiva i enjardinament de l’interior de la propietat, a la carretera BV-
5201a favor del Sr. A.P.C, en resolució de l’expedient núm. 2015/3826. 

 
58. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2015/3839. 
 
59. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de moviments de terres i 

tala d’arbres, a la carretera BV-4346 a favor del Sr. LL.C.T, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/4112. 

 
60. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de moviments de terres i 

tala d’arbres, a la carretera BP-4313 a favor del Sr. J.B.C, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/4119. 

 
61. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, en resolució de l’expedient núm. 
2015/4200. 

 
62. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de moviments de terres i 

rompuda a la carretera BV-4601, a favor del Sr. J.M.F.M, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/4201. 

 
63. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de plantació d’arbres, a la 

carretera BV-5303, a favor de la Sra. M.P.S, en resolució de l’expedient núm. 
2015/4318. 

 
64. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Premià de Dalt, en resolució de l’expedient núm. 2015/4384. 
 
65. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Lluçà, en resolució de l’expedient núm. 2015/4391. 
 
66. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Castellar del Riu, en resolució de l’expedient núm. 2015/4394. 
 
67. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 

I.E.LL, en resolució de l’expedient núm. 2015/4656. 
 
68. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de moviments de terres, 

d’instal·lació de conducció d’aigües residuals amb encreuament i de 
condicionament d’accés existent, a la carretera BV-4025,  a favor de la Sra. M.V.P, 
en resolució de l’expedient  núm. 2015/4659. 
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69. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Construccions Canudas-3, SL, en resolució de l’expedient núm. 
2015/4804. 

 
70. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’empresa Els Roures Espinalvet SL, en resolució de l’expedient núm. 2015/4806. 
 
71. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’empresa Agromillora Iberia, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/4854. 
 
72. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2015/5025. 
 
73. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 
2015/5071. 

 
74. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2015/5080. 
 
75. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2015/5204. 
 
76. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’empresa SA Reverté, Productos Minerales, en resolució de l’expedient núm. 
2015/5220. 

 
77. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament d’Òdena, en resolució de l’expedient núm. 2015/5246. 
 
78. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’empresa Ana Coello de Llobet SL, en resolució de l’expedient núm. 2015/5281. 
 
79. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’empresa Idesa Accesorios, SA, en resolució de l’expedient núm. 2015/5413. 
 
80. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 

D.V.V, en resolució de l’expedient núm. 2015/5426. 
 
81. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 

M.A.P, en resolució de l’expedient núm. 2015/5930. 
 
82. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Manresa, en resolució de l’expedient núm. 2015/5998. 
 
83. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Muntanyola, en resolució de l’expedient núm. 2015/6073. 
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84. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Figols, en resolució de l’expedient núm. 2015/6191. 

 
85. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 

J.C.C, en resolució de l’expedient núm. 2015/6267. 
 
86. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 

J.M.P, en resolució de l’expedient núm. 2015/6298. 
 

87. Dictamen pel qual es proposa rectificar l’errada material de l’acord aprovat per la 
Junta de Govern de data 28 de maig de 2015, pel qual es va aprovar una 
autorització d’obres a favor de l’empresa Invicat Abertis, en resolució de l’expedient 
núm. 2015/2510. 

 
88. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització d’obres a 

favor de l’empresa Aldi Masquefa Supermercados, SL, en resolució de l’expedient 
núm. 2014/6767. 

 
89. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització de tala 

d’arbres a la carretera BV-2131, a favor del Sr. J.S.LL, en resolució de l’expedient 
núm. 2015/4735. 

 
90. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització d’obres a 

favor de l’empresa Demco, SA, en resolució de l’expedient núm. 2015/5217. 
 
91. Dictamen pel qual es proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor 

de l’empresa Enagás, SA, en resolució de l’expedient núm. 2010/10927. 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
92. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició interposat per l’entitat “Associació de Serveis Juvenils La Mina” 
contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig, d’atorgament de 
subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015. 

 
93. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició interposat per l’entitat “Centro Cultural Andaluz Hermandad 
Ntra. Sra. del Rocío de Mataró” contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, 
de 14 de maig de 2015, d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de 
foment i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de 
Barcelona per a l’any 2015. 

 
94. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició interposat per l’entitat “Centro Cultural Rocafonda” contra 
l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig de 2015, d’atorgament 
de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015. 
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95. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’entitat “Centro Riojano en Barcelona” contra 
l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig de 2015, d’atorgament 
de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015. 

 
96. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició interposat per l’entitat “Grup Bonaire i Veus de Tona” contra 
l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig de 2015, d’atorgament 
de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015. 

 
97. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició interposat per l’entitat “La Casa del Artista de Asun de Mérida” 
contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig de 2015, 
d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la 
cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015. 

 
98. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni tipus d’adhesió al programa “Anem al teatre” a les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i 
Osona, per als cursos 2016 a 2020. 

 
99. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència (convocatòria) i del 

Ple (bases), l’aprovació de les Bases reguladores i de la convocatòria de les 
subvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals, adreçades a 
escolars en els municipis de la província de Barcelona en els quals la Diputació no 
oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2015-2016. 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
100. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació 

de l’acord de la Junta de Govern d’11 de juny de 2015, relativa a l’atorgament 
de subvencions destinades a “finançament i suport d’escoles bressol de 
titularitat privada sense finalitat de lucre” per al curs 2013-2014. 

 
101. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la liquidació i 

tancament, derivat dels ajuts consistents en fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 

 
102. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la liquidació i 

tancament, derivat dels ajuts consistents en fons de prestació “Suport al servei 
de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc del Catàleg de 
concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
1.- Dictamen de la Presidència pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’acceptació de l’exercici de les competències, genèriques i específiques, 
delegades per la Presidència i pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 29 
de juliol de 2015, així com donar-se per assabentada de la composició de la 
Junta de Govern i del seu règim ordinari de sessions.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent:  
 

Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, 
el dia 15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les 
eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments 
efectuats per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en 
favor dels diputats/des, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes 
electorals han lliurat a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es 
va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en 
favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el procediment establert en 
l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, 
prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, 
va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en 
conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a 
tal, li pertoquen. 
 
Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret 7458/2015, de 
24 de juliol, va nomenar els/les vicepresidents/es de la Diputació de Barcelona, Decret 
que va ser parcialment modificat, posteriorment, pel Decret 7470/2015, de 29 de juliol, 
en el sentit de nomenar la vicepresidenta cinquena de la Diputació de Barcelona en 
favor de la Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil. 
 

Mitjançant Decret de la Presidència núm. 7675/2015, de 3 de setembre, es va acordar 
deixar sense efecte el Decret de la Presidència 7460/2015, de 24 de juliol, en el sentit 
de nomenar els membres de ple dret de la Junta de Govern, amb la finalitat 
d’incorporar la vicepresidenta cinquena, nomenada per Decret de la Presidència núm. 
7470/2015, de 29 de juliol, així com delegar en favor de la Junta de Govern l’exercici 
les competències de la Presidència, de caràcter específic o genèriques, que consten 
en el referit Decret. 
 

Vist que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, va 
acordar per 35 vots a favor i 10 en contra i, per tant, amb el quòrum de majoria 
absoluta del nombre legal de membres exigit en l'article 57 del Decret 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC, delegar en favor de la Junta de Govern 
l’exercici de competències específiques en matèria de contractació, de patrimoni, 
d’hisenda, subvencions, premis i beques i de règim jurídic i relacions 
interadministratives, així com una sèrie de competències genèriques que consten en el 
referit dictamen aprovat pel Ple. 
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Atès que l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya, admet la possibilitat que 
els òrgans administratius puguin delegar l’exercici de determinades competències que 
tinguin atribuïdes com a pròpies en favor d’altres òrgans de la mateixa administració 
encara que no en depenguin jeràrquicament. 
 
Atès que l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, també preveu la 
delegació de l’exercici de determinades competències.  
 
Atès que tant l'article 8 de la Llei catalana 26/2010, de 3 d’agost, com l'article 13 de la 
Llei 30/92, exigeixen que la delegació de l’exercici de competències sigui acceptada 
expressament per l’òrgan delegat. 
 
Vista la necessitat que la Junta de Govern, en la primera sessió ordinària que celebri, 
accepti expressament la delegació de l’exercici de les competències atorgades per la 
Presidència i pel Ple corporatiu. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de 5 de juny de 2015 (DIBA 
9/2015). 
 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, proposo a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. ACCEPTAR la delegació de l’exercici de les competències, genèriques i 
específiques, atorgades per Decret de la Presidència núm. 7675/2015, de 3 de 
setembre, i que són les següents: 
 
I. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ  
 

1. EN MATÈRIA DE PATRIMONI 
 

a) La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una 
durada superior a quatre anys. 

 
b) La cessió del dret d’ús i habitació en la forma proposada en l’article 523 i 

següents del Codi civil i la resta de la legislació aplicable. 
 
c) La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 

3.000.000 EUR i superior a 60.000 euros. 
 

d) La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la 
Junta de Govern, d’acord amb les bases reguladores aprovades pel Ple de 
la Diputació en la sessió de 25 de gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 
9.2.1996). 
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2. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS I PREMIS 
 

a) L’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència competitiva, incloses les dels organismes públics de la 
Diputació de Barcelona, així com l’aprovació de la convocatòria de premis. 

 
b) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit 

Local i Caixa de Crèdit de Cooperació Local. 
 

3. EN MATÈRIA DE SENTÈNCIES JUDICIALS DE QUALSEVOL JURISDICCIÓ 
 

El donar-se per assabentada i, si s’escau, l’adopció dels acords necessaris per 
a l’execució en els seus termes literals de les sentències, providències, 
interlocutòries i restes d’actes judicials que hagin estat dictat pels òrgans 
jurisdiccionals, de qualsevol naturalesa, especialment pels jutjats unipersonals i 
tribunals del contenciós administratiu, en els recursos i reclamacions 
interposats contra actes i disposicions de la presidència o adoptats per la Junta 
de Govern per delegació d’aquella. 

 
4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC I RELACIONS INTERADMINISTRATIVES 

 
a) L’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en 

relació amb els serveis i els organismes dependents de la corporació, a 
proposta de la presidència. 

 
b) L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents: 

 
b.1)  Convenis marc o protocols generals. 
b.2)  Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
b.3)  Convenis específics per un import superior a 100.000 euros. 

 
En el cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una 
determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar 
econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 
 

c) L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb 
projectes d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades i 
agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de secretari. 

 
d) L’exercici de les competències detallades a aquesta Resolució en relació 

amb la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de concertació.  
 

5. EN MATÈRIA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS O ALTRES INSTRUMENTS 
DE CONCERTACIÓ 

 

a) L’aprovació de la creació de programes complementaris. 
b) L’aprovació del règim de concertació per meses de concertació, així com la 

seva liquidació, fins i tot la revocació o minoració dels recursos atorgats. 
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c) L’aprovació del catàleg de concertació i el seu règim de concertació, la 
convocatòria i aprovació dels recursos consistents en ajuts econòmics i la 
seva liquidació, fins i tot la revocació o minoració dels ajuts econòmics 
atorgats. 

d) L’aprovació dels recursos consistents en fons de prestació, així com la seva 
liquidació i el tancament de l’expedient corresponent. 

e) L’aprovació de convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 
100.000 euros. 

 

II. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ  
 

Les delegacions recollides en l’apartat I. anterior comprendran de manera 
genèrica: 
 
a) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius, 

necessaris per a l’exercici de les competències delegades. 
 

b) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com 
obligatoris, als que fa referència l’article 113 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; l’article 14 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local que s’interposin contra els actes administratius 
definitius. 

 

c) La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i en la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

 

d) La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l’exercici 
d’accions judicials de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra actes o 
acords definitius, i en especial, les reclamacions prèvies a la via civil o 
laboral. 

 

e) Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de 
Govern per delegació de la presidència, en els supòsits previstos en l'article 
105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i en l’article 
74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com la rectificació dels errors 
materials, de fet o aritmètics, regulada en els articles 105.2 i 74.2 dels 
respectius textos legals. 

f) En l’àmbit de les competències delegades, l’adopció d’actes i l’autorització i 
la disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin 
les prescripcions següents: 

 
f.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no 
regirà en l’arrendament d’immobles. 
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f.2) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i 
amb les transferències corrents que es derivin de convenis subscrits 
amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin 
els percentatges del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% 
per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots 
ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s 
l’operació. 

 
Segon. ACCEPTAR la delegació de l’exercici de les competències, genèriques i 
específiques, atorgades pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 29 de juliol de 
2015, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres i que són 
les següents: 
 
I) COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ 

 
1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: 

 
a) Tot tipus de contractes administratius i privats, sempre que la seva quantia 

excedeixi dels 6.000.000 d’euros i fins al límit del 10% del recursos ordinaris 
del pressupost, inclosos els plurianuals. 

 

b) La delegació recollida en l’apartat anterior no comprèn la concessió de béns i 
serveis quan la seva durada superi els 5 anys i el 20 % dels recursos 
ordinaris del pressupost, ja que en aquest supòsit la competència correspon 
al Ple per majoria absoluta del número legal dels seus membres (art. 47.2.j) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local). 

 
c) La delegació en l’àmbit de contractació, comprèn, totes aquelles 

competències que la normativa bàsica sobre contractació pública atorga a 
l’òrgan de contractació, que, a títol enunciatiu, són: 

 
- L’aprovació dels plecs i documents que continguin les prescripcions 

tècniques particulars, i els plecs de condicions administratives 
particulars que hagin de regir el contracte, i l’aprovació de totes 
aquelles actuacions preparatòries dels diferents contractes. 

- L’aprovació de l’expedient de contractació i els documents que 
l’integren, i l’obertura del procediment d’adjudicació. 

- La declaració de la urgència en la tramitació de l’expedient, si s’escau. 
- L’adjudicació i formalització del contracte. 
- La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment en el 

procediment d’adjudicació. 
- L’adopció d’acords relatius a la modificació, interpretació, pròrroga, 

suspensió dels contractes, revisió de preus, intervenció i rescat de les 
concessions, el segrest de la concessió d’obra pública, la resolució 
dels contractes i les resolucions relatives a l’exigència de 
responsabilitat contractual per incompliment del contractista i la 
imposició de penalitats. 

- Les autoritzacions de la cessió dels contractes i subcontractació, en el 
seu cas. 
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- La declaració de lesivitat dels actes anul·lables i la revisió d’ofici dels 
actes nuls, llevat de la determinació de la indemnització atès el seu 
caràcter d’indelegable, d’acord amb el que preveu l’article 34 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 

- En general, totes aquelles competències que la normativa bàsica 
sobre contractació pública atribueix a l’òrgan de contractació amb 
caràcter delegable i no hagin estat atribuïdes a d’altres òrgans. 

 
d) Convalidacions i conversions d’actes o acords, així com els reconeixements 

de crèdits relatius a les contractacions i concessions que, en virtut del present 
acord, el Ple delega en la Junta de Govern i, en tot cas, aquelles conversions 
dels actes o acords de contractació que siguin competència d’altres òrgans 
corporatius i en el moment de la seva contractació no disposessin de 
consignació pressupostària. 

 
e) La delegació recollida en els apartats anteriors comprèn els actes 

d’autorització i compromís de despeses i la resta de les obligacions en 
matèria de contractació i concessions de tota classe a les que s’ha fet esment 
anteriorment, així com aquells que modifiquen el percentatge que estableix 
l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

 

2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 
 

a) Les concessions sobre béns corporatius de qualsevol naturalesa sempre que 
el seu valor superi els 3.000.000 d’euros i fins al límit del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost. 

 

 La delegació no comprèn la concessió de béns o serveis per més de 5 anys, 
quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del 
pressupost, ja que en aquest cas la competència correspon al Ple amb el 
quòrum de la majoria absoluta del número legal de membres previst en 
l’article 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, per delegació del Ple. 

 
b) L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si el 

seu valor supera els 3.000.000 d’euros i fins al límit del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost. 

 
c) L’alienació de patrimoni de valor superior als 3.000.000 d’euros i fins al límit 

del 10% dels recursos ordinaris del pressupost i l’alienació de béns declarats 
de valor històric o artístic sigui quin sigui el seu valor. 

 
 La delegació no comprèn l’alienació de béns quan la seva quantia excedeixi 

del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, ja que en aquest cas la 
competència correspon al Ple amb el quòrum de la majoria absoluta del 
número legal de membres previst en l’article 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
d) La delegació recollida en els apartats anteriors comprèn els actes 

d’autorització i compromís de despeses i la resta de les obligacions en 
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matèria de contractació i concessions de tota classe a les que s’ha fet 
esmena anteriorment, així com aquells que modifiquen el percentatge que 
estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, independentment del seu import i del nombre d’anualitats. 

 
e) La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la 

Junta de Govern, d’acord amb les bases reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 25 de gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996). 

 
3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS I BEQUES: 

 
a) L’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a percebre per la 

prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat sigui 
superior a 1.000 euros. 

 
b) L’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en 

règim de concurrència competitiva, incloses les dels organismes públics de la 
Diputació de Barcelona i l’aprovació de les bases per a l’atorgament de 
premis i beques de col·laboració.  

 
c) La sol·licitud i l'acceptació de subvencions, quan la normativa de la 

convocatòria exigeixi acord del Ple corporatiu  i permeti la seva delegació. 
 

La dita delegació inclou la competència per a l’aprovació dels convenis, així 
com la facultat de dictar tots els actes administratius necessaris en relació als 
procediments que es puguin derivar. 
 

4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC I RELACIONS INTERADMINISTRATIVES: 
 

a) La resolució dels conflictes d’atribucions que es plantegin entre òrgans i 
entitats dependents de la Diputació, quan afectin òrgans col·legiats o 
membres d’aquests. 
 
La dita delegació no inclou el plantejament de conflictes de competències a 
d’altres entitats locals i resta d’administracions públiques, ja que en aquest 
cas la competència és indelegable d’acord amb l’article 33.2.h) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

b) Donar-se per assabentada de les interlocutòries, sentències fermes de 
qualsevol naturalesa, providències, arxius, i qualsevol altre fórmula de 
finalització del procés judicial, sempre que es tractin d’assumptes que hagi 
adoptat el Ple o la Junta de Govern per delegació d’aquest. 

c) La declaració de lesivitat dels actes anul·lables, d’acord amb el que disposa 
l’article 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 73 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  

 
Resten reservats al Ple els actes necessaris per a la declaració de nul·litat 
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dels actes i disposicions administratives de conformitat amb el procediment 
de revisió d’ofici regulat en l’article 102 de la Llei 30/1992 i en els articles 71 i 
72 de la Llei 26/2010, abans esmentades. 
 
Tot això excepció feta de les competències atribuïdes als òrgans de 
contractació per l’article 34 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.  

 

d) L’acord d’estendre, en matèria tributària i de personal, els efectes d’una 
sentència en ferm que hagués reconegut una situació jurídica individual a 
favor d’una o més persones, quan es donin els supòsits de l’article 110 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

 
e) Els acords que fan referència al desistiment i els convenis de taxacions 

judicials o extrajudicials. 
 
 La delegació no comprèn les avinences a les demandes judicials, les 

transaccions sobre els béns i/o drets locals i el sotmetiment a arbitratge de les 
conteses sobre aquests béns o drets, ja que aquests acords corresponen al 
Ple corporatiu, en tant que requereixen el quòrum de la majoria absoluta del 
número legal de membres de la corporació, d’acord amb l’article 230 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 

f) La designació de representants en els supòsits en què originàriament la 
competència correspongui al Ple, i sempre que sigui delegable, a excepció  
de la primera designació.  

 
g) L’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atribueixen al Ple i no 
tenen caràcter indelegable. 

 
II) COMPETÈNCIES GENÈRIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ  
 
Les delegacions recollides en l’apartat I) anterior comprendran de manera genèrica:  
 

1) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius, 
necessaris per a l’exercici de les competències delegades. 

 
2) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com 

obligatoris, als que fa referència l’article 116 i següents de  la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; l'article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals i l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local que s'interposin contra els actes administratius definitius, dictats 
per la Junta de Govern per delegació del Ple. 

 
3) La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en la 
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Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i en la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

 
4) La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l'exercici d'accions 

judicials de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra actes o acords 
definitius, adoptats per la Junta de Govern per delegació del Ple, i en 
especial, les reclamacions prèvies a la via civil o laboral. 

 
5) Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de 

Govern per delegació del Ple, en els supòsits previstos en l'article 105 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i en l’article 74 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, així com la rectificació dels errors materials, de fet o 
aritmètics, regulats en els articles 105.2 i 74.2 dels respectius textos legals.  

 
6) L’adopció d’actes i l’autorització i la disposició de despeses, en l’àmbit de les 

competències delegades, independentment del seu import i del nombre 
d’anualitats. 

 
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTADA que la JUNTA DE GOVERN de la 
Diputació de Barcelona estarà constituïda pels diputats i les diputades que es 
determinen a continuació, sota la presidència de l’Excma. Sra. MERCÈ CONESA I 
PAGÈS, presidenta de la Diputació de Barcelona: 

 
1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
2. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa  
3. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals  
4. Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla  
5. Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil 
6. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
7. Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà  
8. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 
9. Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares 
10. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
11. Il·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina 
12. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut 
13. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer 
14. Il·lm. Sr. Antoni García i Acero 
15. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol 
16. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque 
17. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 

 
Quart. DONAR-SE PER ASSABENTADA que podran assistir a les sessions de la 
Junta de Govern, amb veu però sense vot, els diputats i les diputades següents: 
 

1. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, president del grup polític CiU 
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2. ll·lma. Sra. Nuria Marin Martínez, presidenta del grup polític PSC-CP 
3. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, presidenta del grup polític ENTESA 
4. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, president del grup polític PPC 
5. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner, president del grup polític C’s 
6. Il·lma. Sra. Eulalia Sabater Díaz, presidenta del grup polític CUP-PA 

 
Cinquè. DONAR-SE PER ASSABENTADA que les sessions ordinàries de la Junta de 
Govern tindran lloc el SEGON I L’ÚLTIM DIJOUS de cada mes, a les 11 del matí, i 
que la presidència queda facultada per modificar la data quan les circumstàncies 
especials així ho aconsellin. Així mateix, acordar que en el cas que els dies 
assenyalats fossin inhàbils, la Junta de Govern tindrà lloc, amb caràcter ordinari, el 
primer dia hàbil següent i a la mateixa hora. 
 
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a les presidències i els 
portaveus dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Gerència, 
a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals 
oportuns. 
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos Organismes públics.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2010, en la mateixa sessió va 
resultar escollit per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de Barcelona 
l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.  
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts, i, en particular, en les entitats i 
ens que constitueixen el sector públic local de la Diputació de Barcelona, en els termes 
disposats pel Decret 11587/2014, de 5 de desembre, ens que foren classificats, de 
conformitat amb els criteris fixats a la disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en virtut de la modificació operada per 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 que fou rectificat pel de 20 
de novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 152/14, respectivament). 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes de referència correspon, llevat que s’hagi delegat la competència en un 
altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es remet l’art. 90.3 del text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum especial per fer-ho, per tant, serà 
suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple. 
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En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29.7.2011 (ref. AP 
129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la Junta 
de Govern la designació de representants. 

 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes 
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al 
mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el 
nomenament en qualsevol moment. 
 

Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i 
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho 
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de 
diputat/da per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament la 
seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens. En tot cas, el 
seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la 
celebració de les eleccions locals de 2019, sense perjudici de continuar en funcions en 
la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració ordinària. 
 
En relació amb els consorcis,  la disposició addicional segona de la LRSAL modificà el 
seu règim jurídic mitjançant l’addició d’una nova disposició addicional vintena a la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, determinant, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar 
estatutàriament l’Administració pública a la que estarà adscrit cada consorci, d’acord 
amb els criteris fixats a la pròpia Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local i referits a cada exercici pressupostari, i d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual 
esdevingué necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat 
d’adaptació se sumà la derivada de la disposada per la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorporà diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 

Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. 
 

En relació amb el nomenament de representants en els diferents ens, segons es 
detalla a la part dispositiva i respecte dels organismes que s’indica, es posa de relleu 
el següent: 
 

- Consorci del Parc de la Serralada Litoral. En relació amb el nomenament del 
Conseller delegat que preveu l’art. 14 dels estatuts, el nomenament efectuat, a 
favor del Sr. Jordi Bellapart Colomer, mitjançant Decret de la Presidència del 
Consorci de 16.11.2011, prèvia proposta de la Diputació de Barcelona, manté la 
seva vigència fins que la Diputació de Barcelona efectuï una nova proposta. 

 

- Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Donat que aquest Consorci 
no ha procedit a l’adaptació dels seus Estatuts als criteris fixats a la disposició 
addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de la 
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modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), la designació de representants es fa 
a reserva del que finalment resultin de l’aprovació definitiva dels Estatuts de l’ens. 

 

El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.f)  de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de 
data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de la 
Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple,  dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER. Modificar la designació de representants de la Diputació de Barcelona en els 
següents Organismes Públics, i designar a les persones que s’indiquen en substitució 
de les designades anteriorment:  
 
 
1.  Organisme de Gestió Tributària (NIF P5800016G) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Lluís Tomàs Moreno efectuat 
pel Ple en la sessió de data 29.7.2015 (ref. AP 133/15), com a vocal en la Junta de 
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Designar la Sra. Ana M. del Puy del Frago Bares per substituir el Sr. 
Lluís Tomàs Moreno en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- Completar el nomenament dels set vocals membres de la Junta de Govern de 
l’Organisme i designar l’Il·lm. Sr  Joaquim Forn i Chiariello  
 
Quart.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en 
l’Organisme de Gestió Tributària, d’acord amb els estatuts de l’ens i la modificació 
proposada,  es concreta en el següent: 

 
1.- Els set vocals representants de la Diputació de Barcelona en la JUNTA DE 
GOVERN de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals tenen la condició de 
diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, són els següents: 
 

1. Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares 
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
3. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
4. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
5. Il·lm. Sra. Ana M. del Puy del Frago Bares 
6. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero  
7. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 

 
2.- D’entre els set diputats/des de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió 
Tributària, els quatre vocals del CONSELL DIRECTIU, d’acord amb l’art. 11 
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dels Estatuts del referit organisme autònom, són els diputats/diputades 
designats: 
 

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
2. Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares 
3. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
4. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 

 
3.- D’acord amb els propis Estatuts, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès com 
a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència de la 
Junta de Govern i del Consell Directiu, sens perjudici que pugui delegar-les. 

 
2.- Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (NIF 
P5800037C) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Ana M. del Puy del Frago 
Bares efectuat pel Ple en la sessió de data 29.7.2015 (ref. AP 133/15), com a vocal en 
el Consell General  del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de 
Terrassa. 
 
Segon.- Designar el Sr. Lluís Tomàs Moreno per substituir la Sra. Ana M. del Puy 
del Frago Bares en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, d’acord amb els 
estatuts de l’ens i la substitució proposada, es concreta en el següent: 

 
1.- Els cinc vocals representants de la Diputació de Barcelona en el CONSELL 
GENERAL del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, 
els quals poden o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels 
Estatuts del Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la disposició 
addicional 12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
en virtut de la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, conforme amb l’acord plenari 
de 30 d’octubre de 2014 que fou rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords 
núm. 135/14 i 152/14, respectivament). 
 
Les persones designades són: 
 

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
2. Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
3. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut 
4. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno 
5. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez i Herencia 

 
2.- D’entre els cinc vocals del Consell General, els dos vocals representants de la 
Diputació de Barcelona en la COMISSIÓ EXECUTIVA del Consorci del Centre de 
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, els quals poden o no tenir la condició 
de diputat/da, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, i de conformitat amb 
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els criteris fixats a la disposició addicional 12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en virtut de la modificació operada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 que fou rectificat pel de 
20 de novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 152/14, respectivament). Son les 
persones designades: 
 

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
2. Sr. Xavier Forcadell i Esteller 

 

3.- D’acord amb els propis Estatuts, art. 14, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 
com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència del 
Consorci i la dels seus òrgans col·legiats, sens perjudici que pugui delegar-la. 

 

SEGON.- DESIGNAR les persones que s’indiquen com a representants de la 
Diputació de Barcelona en els següents ens que integren el seu Sector Públic : 
 

A) CONSORCIS 
 

1.- Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (NIF P5800044I) 
 

Primer.- Designar un vocal titular i un vocal suplent representant de la 
Diputació de Barcelona en el CONSELL PLENARI del Consorci del Parc Agrari 
del Baix Llobregat, els quals han de tenir la condició de diputat/da, d’acord 
amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la 
disposició addicional 12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en virtut de la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, conforme amb 
l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 que fou rectificat pel de 20 de novembre de 
2014 (acords núm. 135/14 i 152/14, respectivament). 
 
Els diputats designats són: 
 
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio com a titular i Il·lm. Sr. Valentí Junyent i 
Torras com a suplent. 

 
D’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci, al representant designat li 
correspon ocupar la Presidència o una de les tres Vice-presidències, segons acordi 
el Consell Plenari. 

 
Segon.- Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en 
la Comissió Executiva del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, els 
quals poden o no tenir la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 15 dels Estatuts 
del Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la DA 12 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en virtut de la modificació operada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL), conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 
que fou rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 152/14, 
respectivament). 
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Les persones designades són: 
 

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
2. II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras  

 

2.- Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona (NIF P5830401E) 
 

Designar un vocal representant de la Diputació de Barcelona en L’ASSEMBLEA 
GENERAL del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, el qual 
pot o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del 
Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la disposició addicional 12 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en virtut de la 
modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre 
de 2014 que fou rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 
152/14, respectivament). 
 

La persona designada és: 
 

Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau. 
 

3.- Consorci Colònia Güell (NIF G60415999) 
 
Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en la Junta 
de Govern del Consorci de la Colònia Güell, els quals poden o no  tenir la 
condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, i de 
conformitat amb els criteris fixats a la DA 12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en virtut de la modificació operada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local (LRSAL), conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 que fou 
rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 152/14, 
respectivament). 
 
Les persones designades són: 
 

1. Sr. Jordi Roca i Ventura 
2. Sr. Xavier Boltaina i Bosch 

 
4.- Consorci del Parc de la Serralada Litoral (NIF P0800047C) 

 
Primer.- Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en el 
Consell Plenari del Consorci del Parc de Serralada Litoral, el qual pot o no tenir 
la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, i de 
conformitat amb els criteris fixats a la DA 12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en virtut de la modificació operada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local (LRSAL), conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 que fou 
rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 152/14, 
respectivament). 
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La persona designada és: 
 

Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau  
 
Segon.- En relació amb el nomenament del Conseller delegat que preveu l’art. 14 
dels estatuts, el nomenament efectuat, a favor del Sr. Jordi Bellapart Colomer, 
mitjançant Decret de la Presidència del Consorci de 16.11.2011, prèvia proposta de 
la Diputació de Barcelona, manté la seva vigència fins que la Diputació de 
Barcelona efectuï una nova proposta. 
 

5.- Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials – ICPS- (NIF P5800018C) 
 
Primer.- Designar els quatre vocals representants de la Diputació de Barcelona 
en el Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, 
els quals poden o no tenir la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 10 dels 
Estatuts del Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la DA 12 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en virtut de la 
modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), conforme amb l’acord plenari de 30 
d’octubre de 2014 que fou rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 
135/14 i 152/14, respectivament). 
 
Les persones designades són: 
 

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
2. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque 
3. Sr. F. Xavier Forcadell i Esteller 
4. Sr. Salvador Gausa Gascon 

 
Segon.- Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Executiva del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, el 
qual pot o no tenir la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 14 dels Estatuts del 
Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la DA 12 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en virtut de la modificació operada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL), conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 
que fou rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 152/14, 
respectivament). 
 
La persona designada és: 
 

Sr. Salvador Gausa i Gascon   
Tercer.- D’acord amb els propis Estatuts, art. 16, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa i 
Pagès com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència i 
la Vice-presidència del Consorci de manera rotatòria, i com a tal forma part dels 
seus òrgans de govern, per un període de dos anys cadascun; corresponent-li la 
Presidència fins el 31.12.2015.  
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6.- Consorci per el Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (NIF 
P5812001E) 

 
Primer.- Designar els vuit vocals representants de la Diputació de Barcelona en 
la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme, els quals poden o no tenir la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 8 
dels Estatuts del Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la DA 12 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en virtut de la 
modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), conforme amb l’acord plenari de 30 
d’octubre de 2014 que fou rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 
135/14 i 152/14, respectivament). 
 
Les persones designades són:  
 

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
2. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
3. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 
4. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
5. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
6. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
7. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola 
8. Il·lm. Sr. Miguez González i Monforte 

 
Segon.- Designar els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona en 
la Comissió Permanent del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme, els quals poden o no tenir la condició de Diputat/da, d’acord 
amb l’art. 10 dels Estatuts del Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la 
DA 12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
virtut de la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), conforme amb l’acord 
plenari de 30 d’octubre de 2014 que fou rectificat pel de 20 de novembre de 2014 
(acords núm. 135/14 i 152/14, respectivament). 

 
Les persones designades són:  
 

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
2. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
3. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 

 
B) FUNDACIONS 
 
1.- Fundació Privada, Institut d’Humanitats de Barcelona  (NIF G58378258) 

 
Primer.- D’acord amb l’article 17 dels Estatuts de la Fundació Privada Institut 
d’Humanitats de Barcelona, la Diputació de Barcelona estarà representada en el 
Patronat per dues persones físiques, una de les quals serà la seva Presidenta o 
persona en qui es delegui. 
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Les persones que formaran part del patronat son: 
 

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot (per delegació de la Presidenta). 
2. Sr. Salvador Gausa i Gascón 

 

Segon.- D’acord amb l’article 22 dels esmentats Estatuts, correspon a la Presidenta 
de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, una de les 
dues Presidències d’Honor de la Fundació. 

 

2.- Fundació Privada Palau   (NIF G62923032) 
 

D’acord amb l’article 11 dels estatuts de la Fundació Privada Palau, la Diputació 
de Barcelona és Patró Vitalici i està representada en el Patronat per un 
Diputat/da, qui alhora ocuparà la Vice-presidència de la Fundació, d’acord amb 
l’art. 16 dels dits estatuts. 
 

La persona designada és  
 

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
 

TERCER.- DESIGNAR les persones que s’indiquen com a representants de la 
Diputació de Barcelona en els organismes públics que no formen part del seu Sector 
Públic i que s’identifiquen a continuació: 
 
A) CONSORCIS 
 

1.- Consorci Institut d’Infància i Món Urbà  (NIF P5800046D) 
 

Primer.- Designar els tres vocals representants  de la Diputació de Barcelona en 
el Consell de Govern del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, els quals 
poden tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del 
Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la disposició addicional vintena a 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de la modificació operada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL). 
 
Les persones designades són: 
 

1.- Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà 
2.- Sr. Ramon Minoves i Pujols 
3.- Sr. Josep Sicart i Enguix 

 
Segon.-  Designar, els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en 
el Comitè Executiu del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, d’entre les 
persones designades al Consell de Govern, d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts del 
Consorci, per un període de dos anys, renovable per dos anys més, si no es 
modifica abans la designació. 
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Les persones designades són: 
 

1.- Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà 
2.- Sr. Ramon Minoves i Pujols 

 
Tercer.- D’acord amb l’art. 9 dels estatuts del Consorci, a la Presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, li correspon la Vice-
presidència 1ª del Consorci, i com a tal és membre del Consell de Govern.  

 
2.- Consorci del Gran Teatre del Liceu (NIF V08698235) 
 

Primer.- Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en 
la Junta de Govern del Consorci del Gran Teatre del Liceu, els quals poden tenir 
o no la condició de Diputats/Diputades, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del 
Consorci. 
  
Les persones designades són: 
 

1. Il·lm. Sr Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

 
Segon.- Proposar a la Junta de Govern del Consorci la designació, d’entre les 
persones designades, del vocal representant de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Executiva del Consorci del Gran Teatre del Liceu, d’acord amb l’art. 
11 dels seus estatuts. 
 
La persona designada és 

 
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 

 
Tercer.- D’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, la Presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès serà, amb caràcter 
de membre nat,  Vice-presidenta de la Junta de Govern del Consorci. 

 
3.- Consorci de Gestió, Corporació Sanitària (NIF P5800026F)  
      

Primer.-  Designar els tres representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci de Gestió, Corporació Sanitària com a vocals en la Junta de Govern,  
d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci, els quals poden o no tenir la condició 
de Diputats/Diputades. 
 
Les persones designades són: 

 
1. Il·lma. Sr. Laura Martínez i Portell 
2. Sr. Jordi Roca i Ventura 
3. Sr. Ramon Minoves i Pujols 
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Segon.- Designar, d’entre les persones designades, l’Il·lma. Sra. Laura Martinez i 
Portell com a Vice-president del Consorci de Gestió, Corporació Sanitària, d’acord 
amb l’art. 8.2 i 14.1 dels seus Estatuts. 
 

4.- Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona  (NIF P5890055F) 
 

Primer.- Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en 
el Consell de Govern del Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona, d’acord 
amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, . 
 
Les persones designades són: 

 
1. Sr. Xavier Boltaina i Bosch 
2. Sr. Josep Lluis Alay i Rodriguez 

 
Segon.-  Proposar al Consell de Govern del Consorci que, d’entre les persones 
designades per al Consell de Govern, es designi com a vocal representant de la 
Diputació de Barcelona en la Comissió Permanent el Sr. Xavier Boltaina i Bosch, 
d’acord amb l’art. 11 dels estatuts. 
 
Tercer.- Proposar a la Presidència del Consorci, d’acord amb l’art. 15 dels Estatuts 
del Consorci, el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot com a Vice-
president del Consorci, que com a tal s’integrarà en el Consell de Govern, tal i 
com preveu l’art. 9 dels propis Estatuts. 

 
5.- Consorci del Barri de la Mina (P0800080D) 
 

Primer.-  Designar els tres vocals titulars representants de la Diputació de 
Barcelona en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, els quals 
poden tenir o no la condició de Diputat/Diputada, d’acord amb l’art. 8.2.c) dels 
Estatuts del Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la disposició 
addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de la 
modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 
 
Les persones designades són:  
 

1. Titular: Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla 
2. Titular: Il·lm. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà 
3. Titular: Sr. Ramon Minoves i Pujols  

 
Segon.-  Designar, d’entre les persones designades per al Consell de Govern, el 
Sr. Ramon Minoves i Pujols com a vocal representant de la Diputació de 
Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, d’acord 
amb l’art. 10 dels Estatuts del Consorci. 
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6.- Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar (NIF P5890002H) 
 

Primer.- Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en 
el Consell General del Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar, els quals 
poden tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del 
Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la disposició addicional vintena a 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de la modificació operada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL). 
 
Les persones designades són: 
 

1. Il·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina 
2. Il·lm. Sr. Rafel Homet i Ventayol 

 
Segon.- Proposar per a ocupar una de les Vice-presidències  del Consorci, entre 
les persones designades al Consell General, a l’Il·lma. Sra. Sonia Recasens i 
Alsina, d’acord amb l’art. 12 dels seus Estatuts. 
 

7.- Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques “IVÀLUA” (NIF Q0801583F) 
 

Primer.- Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en 
el Consell Rector del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques “IVÀLUA”, dels quals un ha de tenir la condició de Diputat/Diputada i 
l’altre d’expert en l’àmbit de l’avaluació, d’acord amb l’art.  6.1, c.2), i de conformitat 
amb els criteris fixats a la disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en virtut de la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 

 
Les persones designades són: 
 

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
2. Sr. Salvador Gausa i Gascon 

 
Segon.- Designar com a Vicepresident del Consorci, d’entre les persones 
designades, a l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot d’acord amb l’art. 6.1.b) dels 
Estatus del Consorci. 
 

8.- Consorci LOCALRET (NIF P5800043A) 
 

Primer.-  Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Plenari 
de l’Assemblea general del Consorci Localret, el qual pot tenir o no la condició 
de Diputat/Diputada, d’acord amb l’art. 13 dels Estatuts del Consorci. 

 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares 
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Segon.- Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en la 
Comisió delegada del Consorci Localret, el qual ha de tenir la condició de 
Diputat/Diputada, d’acord amb l’art. 13 dels Estatuts del Consorci. 

 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares 

 
Tercer.- PROPOSAR a l’Assembla General del Consorci el nomenament de l’I·lm. 
Sr Joan Carles García i Cañizares com a vocal del Consell d’Administració del 
Consorci Localret, d’acord amb l'article 18 dels seus estatuts del Consorci, com a 
membre electe de la Corporació. 

 
9. Consorci Observatori Català del Paisatge  (NIF Q0801286F) 

 
Primer.- Designar el vocal titular, i el seu suplent, representant de la Diputació de 
Barcelona en el Consell Rector del Consorci Observatori Català del Paisatge, 
els quals poden tenir o no la condició de Diputat/Diputada, d’acord amb l’art. 8 dels 
Estatuts del Consorci.  
 

Les persones designades són:  
 
Titular:  Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau  
Suplent:  Sr. Albert Rubiol i Vilalta 

 
Segon.- Proposar al Consell Rector la designació del vocal titular i del seu suplent, 
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci 
Observatori Català del Paisatge, que poden tenir o no la condició de 
Diputat/Diputada, d’acord amb l’art. 13 dels Estatuts en relació a la clàusula tercera 
i quarta del Conveni de constitució del Consorci, que reserva una vocalia per a la 
Diputació de Barcelona.  
 

Les persones designades són: 
 
Titular:  Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau  
Suplent:  Sr. Albert Rubiol i Vilalta 
 

10.- Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya (abans Patronat Catalunya Món)  (NIF Q5856401D) 

 
D’acord amb l’art. 10 dels Estatuts del Consorci, la Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, és la vocal representant de la 
Diputació de Barcelona en el Ple del Consorci Patronat Catalunya Món - Consell 
de Diplomàcia Pública de Catalunya, designant-se com a suplent, per actuar en 
substitució i per absència de la Sra. Conesa, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, 
Diputat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona,  d’acord amb el propi art. 10 apartat c). 
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11.- Consorci Sanitari de Barcelona (NIF Q5856235F) 
 

Designar representant de la Diputació de Barcelona, en la doble condició de 
Diputada Provincial i regidora de l’Ajuntament de Barcelona, la Il·lma. Sra. Teresa 
Maria Fandos i Payà, com a vocal en el Consell de Salut del Consorci Sanitari 
de Barcelona, d’acord amb la DT 9a., i la DA 14ª, de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya. 
 

12.- Consorci Català pel Desenvolupament Local -CCDL- (NIF P0800222B) 
 
Primer.- Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona, i el seu 
suplent, en l’Assemblea General del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local –CCDL, els quals han de tenir la condició de Diputat/da,  d’acord amb l’art. 7 
dels estatuts. 
 
Les persones designades són: 

 
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, titular i Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i 
Bosque, suplent. 
 
Segon.- Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona, i el seu 
suplent, en la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local –CCDL, els quals han de tenir la condició d’electes,  d’acord amb l’art. 11 
dels estatuts. 
 
Les persones designades son: 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, titular i Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i 
Bosque, suplent. 
 

B) FUNDACIONS 
 
1. Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada  (G60754223) 
 

Primer.- Designar el vocal representant  de la Diputació de Barcelona en el 
Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada, d’entre els 
vocals designats representants en el Consorci del Gran Teatre del Liceu, el qual pot 
tenir o no la condició de diputat/da, d’acord amb l’article 11.3 dels seus estatuts 
de la Fundació i art. 9 dels estatuts del Consorci, a qui es faculta per atorgar els 
documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en 
especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la 
Corporació. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges  
 
Actuarà com a suplent, per absència del titular, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i 
Llevadot, d’acord amb l’art. 12.3 dels estatuts de la Fundació. 
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Segon.- Proposar al Patronat de la Fundació, el nomenament del vocal 
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva, el qual pot 
tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’article 22 dels estatuts de la 
Fundació. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
 
Tercer.- D’acord amb l’article 11.1 dels estatuts de la Fundació, a l’Excma. Sra. 
Mercè Conesa i Pagès, com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li 
correspon, amb caràcter nat, una vice-presidència, i com a tal forma part  del 
Patronat. 
 
Quart.- D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la Fundació, l’Il·lm. Sr. Juanjo 
Puigcorbé i Benaiges, s’integrarà en l’Assemblea General. 

 
2.  Fundació Artur Martorell  (NIF G08450413) 
 

Designar el patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Artur Martorell, el qual pot tenir o no la condició de diputat/da, d’acord 
amb els articles 15.b) i 16 dels seus Estatuts, a qui es faculta per atorgar els 
documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en 
especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la 
Corporació. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Rafel Homet i Vantayol 
 

3.  Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals  (NIF G58302175)   
 

Primer.-  D’acord amb l’article 11 dels Estatuts de la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, com a 
Presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la representació de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació, sens perjudici que pugui 
delegar-la. 
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i 
Locals, el qual pot tenir o no la condició de Diputat/da, el Sr. Xavier Forcadell i 
Esteller, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin 
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar 
l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 
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4.  Fundació C. Privada Reial Monestir de Santa Maria de Poblet (NIF G43740950) 
 

Primer.- La Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa 
Pagès, serà la representant de la Corporació en el Patronat de la Fundació 
Poblet. 
 
Segon.- El Sr. Xavier Forcadell i Esteller substituirà la Presidenta, per absència 
d’aquesta, en les reunions que celebri el Patronat. 
 

5. Fundació Internacional Olof Palme, (G59135723) 
 

Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Internacional Olof Palme, correspon a la seva Presidenta, Excma. 
Sra. Mercè Conesa Pagès, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb 
l’article 16.2 dels propis Estatuts de la Fundació.  
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la  Fundació Internacional Olof Palme, el qual pot 
tenir o no la condició de Diputat/da, l’Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, a qui es 
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a 
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del 
càrrec en nom de la Corporació. 
 

6. Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris  (NIF G59936336) 
 
Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació, Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris  correspon a la seva 
Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sens perjudici que pugui delegar-
la, d’acord amb l’article 17 dels propis Estatuts de la Fundació.  
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes 
Solidaris, el qual pot tenir o no la condició de Diputat/da, el Sr. Xavier Boltaina i 
Bosch, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin 
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar 
l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 
 
Tercer.- D’acord amb l’article 18 dels Estatuts de la Fundació, a l’Excma. Sra. 
Mercè Conesa i Pagès, com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li 
correspon una de les dues Presidències d’Honor. 
 

7.- Fundació Fòrum Ambiental, (NIF G61534954) 
 

Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Fòrum Ambiental, el qual pot tenir o no la condició de diputat/da, 
d’acord amb els articles 18.a i 20 dels seus Estatuts, a qui es faculta per atorgar 
els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en 
especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la 
Corporació. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 38

La persona designada és: 
 
Sr. Carles Segura i Buixó 
 

8. Fundació Museu d’Art Contemporani –MACBA. (NIF Q5856181B) 
 
Designar el patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Museu d’Art Contemporani, el qual pot tenir o no la condició de 
diputat/da, d’acord amb l’article 16 dels seus Estatuts, a qui es faculta per 
atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta 
finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en 
nom de la Corporació. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
 

9. Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans (Fundació Factor Humà),      
(G61513297)  

 
Designar patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans (Fundació Factor Humà), el qual 
pot o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’article 11 dels seus 
Estatuts, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin 
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar 
l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 
 
La persona designada és: 
 
Sr. Jordi Roca i Ventura  

 
10. Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona  

(NIF G64146855) 
 

Designar els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona, com a 
Patrons institucionals, en el Patronat de la Fundació Privada Museu Marítim i 
Drassanes Reials de Barcelona, els quals poden o no tenir la condició de 
diputats/des, d’acord amb l’article 13 dels seus Estatuts, als quals es faculta per 
atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta 
finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en 
nom de la Corporació. 
 
Les persones designades són: 
 

1. Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
3. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
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11. Fundació Privada Ernest Lluch  (NIF G62881156) 
 

Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada Ernest Lluch, el qual pot o no tenir la condició de diputat/da, 
d’acord amb l’article 15 dels seus Estatuts, a qui es faculta per atorgar els 
documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en 
especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la 
Corporació. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot. 
 

12. Fundació Privada Fira de Manresa (NIF G61185815) 
 

Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada Fira de Manresa, el qual pot o no tenir la condició de diputat/da, 
d’acord amb l’art. 11 dels seus Estatuts, a qui es faculta per atorgar els 
documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en 
especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la 
Corporació. 
 
La persona designada és: 
 
Sra. Montserrat Tordera i Vigas 
 

13. Fundació Privada Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals –IBEI-  
(NIF G63518476) 

 
Primer.- Designar el patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat 
de la Fundació Privada Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals, el qual pot o no 
tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 12 dels seus Estatuts, a qui es 
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a 
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del 
càrrec en nom de la Corporació. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
 
Segon.- Proposar al Patronat de la Fundació que el/la Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i 
Llevadot s’integri també en la Comissió permanent, d’acord amb l’art. 34 seus 
dels Estatuts.   
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14. Fundació Privada Institut d’Economia de Barcelona  (NIF G64842446) 
 

Primer.-  La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada Institut d’Economia de Barcelona, correspon a la seva Presidenta, 
Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sense perjudici que pugui delegar-ho, d’acord 
amb l’article 13 dels propis Estatuts de la Fundació. 
 
Segon.- Es designa com a persona suplent de la Presidenta, per absència 
d’aquesta en les reunions del Patronat, l’Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares. 

  
Tercer.- Proposar al Patronat de la Fundació que l’Il·lm. Sr. Joan Carles García i 
Cañizares s’integri com a membre en el Comitè Executiu, en representació de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb l’art. 12.2 dels estatuts de la Fundació.  

 
15. Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, (G63445696) 
 

Primer.- Designar el patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat 
de la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, el qual pot o no 
tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 16 dels seus Estatuts, a qui es 
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a 
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del 
càrrec en nom de la Corporació. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares 

 
Segon.- D’acord amb l’art. 19 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa com 
a patró suplent, per absència del titular, l l’Il·lm. Sr. Jordi Roca i Ventura. 
 

16. Fundació Privada per a l’Atenció a Persones Dependents  (NIF G63908669) 
 

Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada per a l’Atenció a les persones dependents correspon a la 
seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sens perjudici que pugui 
delegar-la, d’acord amb l’article 14 dels propis Estatuts de la Fundació.  
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada per a l’Atenció a les persones 
dependents, el qual pot tenir o no la condició de Diputada, la Il·lma. Sra. Teresa 
Maria Fandos i Payà , a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats 
que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i 
formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 
 
Tercer.- D’acord amb l’art. 17 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa com 
a patró suplent, per absència del titular, a Sr. Ramon Minoves i Pujols. 
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17. Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona  (NIF G58658931) 
 

Primer.- Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona, Patrona 
Vitalícia de la Fundació, com a Patró en el Patronat i en la Junta de Govern de la 
Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, el qual pot o no tenir la 
condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 10,12 i 15 dels seus Estatuts, a qui es 
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a 
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del 
càrrec en nom de la Corporació. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lm Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 

 
Segon.-  D’acord amb l’art. 12 dels Estatuts de la Fundació, es proposa al Patronat 
la designació de l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, Presidenta de la Diputació 
de Barcelona, per a ostentar una de les Vice-presidències de la Fundació Teatre 
Lliure – Teatre Públic de Barcelona. 
 

18. Fundació Utopia – Joan N. García Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat  
      (NIF G59382606) 
 

Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona, Patrona Vitalícia de 
la Fundació, com a Patró en el Patronat  de la Fundació Utopia – Joan N. García 
Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat, el qual pot o no tenir la condició de 
diputat/da, d’acord amb l’art. 14 dels seus Estatuts, a qui es faculta per atorgar 
els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en 
especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la 
Corporació. 
 
La persona designada és: 
 
Sr. Xavier Boltaina i Bosch 
 

19. Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes (NIF G62925086) 
 

Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes correspon a la seva Presidenta, 
Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord 
amb l’article 11 dels propis Estatuts de la Fundació. 
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes, el 
qual pot tenir o no la condició de Diputat, el Sr. Xavier Forcadell i Esteller, a qui es 
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a 
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del 
càrrec en nom de la Corporació. 
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20. Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, 
Fundació Privada –CIDOB-  (NIF G08824187) 

 
Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, 
Fundació Privada -CIDOB-  correspon a la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè 
Conesa Pagès, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 11 dels 
propis Estatuts de la Fundació. 
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Centre d’Informació i Documentació 
Internacionals de Barcelona, Fundació Privada  -CIDOB- el qual pot tenir o no la 
condició de Diputat/da, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot a qui es faculta per 
atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta 
finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en 
nom de la Corporació. 

 
21. Fundació Catalunya – La Pedrera, Fundació especial (G-65345472) 
 

Primer.-  La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Catalunya – La Pedrera, correspon a la seva Presidenta, Excma. Sra. 
Mercè Conesa Pagès, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 19 
i 20 dels propis Estatuts de la Fundació. 
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Catalunya – La Pedrera, el qual pot 
tenir o no la condició de Diputat, l’Il·lm. Sr Joan Carles Garcia i Cañizares, a qui es 
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a 
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del 
càrrec en nom de la Corporació. 
 

22. Fundació Privada President Samaranch (NIF G63373161) 
 

Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada President Samaranch correspon a la seva Presidenta, 
Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord 
amb l’article 11 dels propis Estatuts de la Fundació.  
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada President Samaranch, el qual 
pot tenir o no la condició de Diputat, l’Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, a qui es faculta 
per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta 
finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en 
nom de la Corporació. 
 
Tercer.- D’acord amb l’art. 11 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa com 
a patró suplent, per absència del titular, al Sr. Daniel Laga Abizanda. 
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23. Fundació Privada Ulls del Món (NIF G62627450) 
 

Primer. Designar a la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla en substitució com a 
Patró en el Patronat de la Fundació Privada Ulls del Món, en representació de la 
Diputació de Barcelona, fins el 16.5.2016, segons l’acord adoptat per la Junta de 
Govern en data 24.11.2011 (ref. AJG 669/11), que fixava la permanència de la 
Diputació de Barcelona en la Fundació fins a aquesta data. 
 
Segon. El nomenament de la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla deixa sense efecte 
l’efectuat el 24.11.2011 en favor de l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares. 

 
24. Fundació Maria Aurèlia Capmany (NIF G60749009) 
 

Primer.- Designar els dos vocals, en qualitat de Patrons honorífics, representants de 
la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Maria Aurèlia Capmany, els 
quals poden o no tenir la condició de diputats/des, d’acord amb l’article 13 dels 
seus Estatuts, als quals es faculta per atorgar els documents públics i privats 
que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i 
formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 
 
Les persones designades són: 
 

1. Il·lma. Sr. Meritxell Budó i Pla 
2. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero 
 

Segon.- D’acord amb l’art. 19 dels estatuts de la Fundació, les persones 
designades s’integraran també en el Consell Executiu. 
 

C) CONSELLS I ALTRES ORGANISMES 
 
1. Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona - INE - 

 
Primer.- Designar el Sr. Jordi Roca i Ventura, com a  vocal representant de la 
Diputació de Barcelona en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de 
Barcelona, àmbit Cadastre Metropolità, d’acord amb l’Ordre EHA/2386/2007 de 26 
de juliol, pel qual es determina l’àmbit territorial dels Consells Territorials de Madrid i 
Barcelona, i estableix el procediment de designació dels representants locals  en 
diversos òrgans col·legiats. 
 
Segon.- Designar el Sr. Jordi Roca i Ventura, com a vocal representant de la 
Diputació de Barcelona en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de 
Barcelona, àmbit Cadastre Provincial, d’acord amb l’Ordre EHA/2386/2007 de 26 
de juliol, pel qual es determina l’àmbit territorial dels Consells Territorials de Madrid i 
Barcelona, i estableix el procediment de designació dels representants locals  en 
diversos òrgans col·legiats.  

 

2. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)  (NIF Q5855049B) 
 

Proposar al President/a de l’Institut el nomenament com a representant d’aquesta 
Corporació, en el Consell d’Administració de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
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Agroalimentàries (IRTA), a Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio , d’acord amb l’art. 
7.2.d. 4rt. dels seus Estatuts. 
 

QUART. ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les 
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 
 

CINQUÈ. ACORDAR  que la designació de representants en aquells Consorcis en què 
no s’hagi produït la necessària adaptació dels seus estatuts, d’acord amb els criteris 
previstos a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL), i la consegüent modificació que operen sobre la llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i sobre la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, es fan a reserva de l’aprovació definitiva de la modificació dels 
estatuts respectius. 
 

SISÈ. NOTIFICAR els acords precedents als ens i persones afectats per al seu 
coneixement i efectes legals oportuns.  
 

3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat 
393/2013-C que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel 
senyor E.M.C., el qual havia prestat serveis de vigilància i prevenció d’incendis 
en el Parc de la Serralada Marina, contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona de data 1 d’agost de 2013, que declarà inadmissible la reclamació 
prèvia formulada pel recurrent per acomiadament nul o subsidiàriament 
improcedent.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha dictat sentència en el 
procediment abreujat 393/2013-C què desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor E.M.C., el qual havia prestat serveis de vigilància i prevenció 
d’incendis en el Parc de la Serralada Marina,  contra la resolució de data 1 d’agost de 
2013 per la qual es declara inadmissible la reclamació prèvia formulada pel recurrent 
per acomiadament nul o subsidiàriament improcedent. 
  

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que la pertinença a una borsa de treball no implica necessàriament un 
nomenament directa i efectiu, ni un dret incondicionat a ser nomenat funcionari, sinó 
tant sols una expectativa de dret i la cobertura dels llocs de treball ha de fer-se tenint 
en compte les necessitats del lloc a cobrir, el perfil de la persona seleccionada i els 
treballs a realitzar. 
 

La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè, 
I.3, del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
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col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015). 
 

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, 
es proposa 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 núm. 12 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 393/2013-C que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor E.M.C., el qual havia prestat serveis de vigilància i 
prevenció d’incendis en el Parc de la Serralada Marina, contra la resolució de data 1 
d’agost de 2013 per la qual es declara inadmissible la reclamació prèvia formulada pel 
recurrent per acomiadament nul o subsidiàriament improcedent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social 
número 4 de Barcelona, en el procediment núm. 1383/2013, que desestima 
l’excepció d’incompetència de jurisdicció, en la demanda presentada pel senyor 
F.CH.B., en relació amb la reclamació d’acomiadament contra el Consorci Mar, 
Parc de Salut de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la 
Diputació de Barcelona i el Ministeri Fiscal, declarant nul l’acomiadament i 
condemnant el Consorci Mar, Parc de Salut de Barcelona a readmetre a l’actor, i 
a l’abonament dels salaris no percebuts. Així mateix, absol la Diputació de 
Barcelona i la resta de codemandants.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 

El Jutjat Social número 4 de Barcelona ha dictat sentència en el procediment núm. 
1383/2013, que desestima l’excepció d’incompetència de jurisdicció en la demanda 
presentada pel senyor F.CH.B., en reclamació d’acomiadament contra el Consorci 
Mar, el Parc de Salut de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la 
Diputació de Barcelona i el Ministeri Fiscal, declarant nul l’acomiadament i condemnant 
al Consorci Mar, Parc de Salut de Barcelona a readmetre a l’actor, així com a 
l’abonament dels salaris no percebuts. Així mateix absol a la Diputació de Barcelona i 
a la resta de codemandants. 
  

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
desprèn que no consten acreditades les causes d’extinció del contracte i si l’existència 
d’un tracte despectiu cap el demandant que va poder ser la causa de l’extinció de 
l’esmentat contracte. 
 

La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè, 
I.3, del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
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Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015). 
 

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, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada en el procediment 
núm. 1383/2013 pel Jutjat Social número 4 de Barcelona, que desestima l’excepció 
d’incompetència de jurisdicció en la demanda presentada pel senyor F.CH.B., en 
reclamació d’acomiadament contra el Consorci Mar, el Parc de Salut de Barcelona, 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la Diputació de Barcelona i el Ministeri 
Fiscal, declarant nul l’acomiadament i condemnant al Consorci Mar, Parc de Salut de 
Barcelona a readmetre a l’actor, així com a l’abonament dels salaris no percebuts.  Així 
mateix absol a la Diputació de Barcelona i a la resta de codemandants. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social número 4 de Barcelona als efectes 
legals oportuns. 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social 
número 13 de Barcelona, en el procediment 790/12 i els acumulats 509/13 i 
377/13, que estima les demandes acumulades formulades per la Diputació de 
Barcelona, contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Activa Mútua 2008, 
Tresoreria General de la Seguretat Social i el senyor F.R.P. i, així mateix,  estima 
la demanda acumulada formulada per Activa Mútua 2008 davant la Diputació de 
Barcelona, Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de la 
Seguretat Social i F.R.P, en relació amb la reclamació de declaració d’incapacitat 
temporal derivada de malaltia comuna, amb revocació de les resolucions 
dictades per l’INSS que van declarar els processos d’IT com derivats de la 
contingència d’accident de treball.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 

 
El Jutjat Social número 13 de Barcelona, ha dictat sentència en el procediment 790/12 
i els acumulats 509/13 i 377/13, que estima les demanda acumulades formulades per 
la Diputació de Barcelona, davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Activa 
Mútua 2008, Tresoreria General de la Seguretat Social i F.R.P. i estima així mateix la 
demanda acumulada formulada per Activa Mútua 2008 davant la Diputació de 
Barcelona, Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat 
Social i F.R.P, en reclamació de declaració de incapacitat temporal derivada de 
malaltia comuna, amb revocació de les Resolucions dictades per l’INSS que declaren 
els processos de IT com derivats de la contingència d’accident de treball. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que falta el requisit d’exclusivitat perquè puguin qualificar-se les malalties 
com derivades d’accident de treball, pel que procedeix l’estimació de la demanda. 
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La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè, 
I.3, del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015). 
 
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, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels  següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social número 13 de Barcelona, en el 
procediment 790/12 i els acumulats 509/13 i 377/13, que estima les demanda 
acumulades formulades per la Diputació de Barcelona, davant l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, Activa Mútua 2008, Tresoreria General de la Seguretat Social i 
F.R.P. i estima així mateix la demanda acumulada formulada per Activa Mútua 2008 
davant la Diputació de Barcelona, Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria 
General de la Seguretat Social i F.R.P, en reclamació de declaració de incapacitat 
temporal derivada de malaltia comuna, amb revocació de les Resolucions dictades per 
l’INSS que declaren els processos de IT com derivats de la contingència d’accident de 
treball. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social número 13 de Barcelona als efectes 
legals oportuns. 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, en el procediment 442/13, que 
desestima el recurs interposat per la senyora G.L.V., contra la resolució de la 
Diputació de Barcelona, de data 1 de maig de 2010, que va desestimar el recurs 
interposat per l’esmentada senyora contra el Decret de data 1 de març de 2010, 
pel qual se li va denegar la compatibilitat sol·licitada pel desenvolupament d’una 
segona activitat en el sector públic sanitari.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Social núm. número 9 de Barcelona, ha dictat sentència en el procediment 
442/13, que desestima el recurs interposat per la senyora G.L.V., contra la resolució 
de la Diputació de Barcelona de data 21 de maig de 2010, per la qual es va desestimar 
el recurs interposat per l’esmentada senyora contra el Decret de data 1 de març de 
2010, que li denegava la compatibilitat sol·licitada pel desenvolupament d’una segona 
activitat en el sector públic sanitari. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, 
resulta que la part demandant treballava setmanalment 35 hores en l’Hospital Clínic de 
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Barcelona i 30 hores en l’ICS, el que fa un total de 65 hores setmanals, per tant resulta 
inaplicable el que es disposa en la Disposició Addicional 1a. del Decret 307/85 ja que 
sobrepassa les 60 hores setmanals que com a límit s’estableix en l’esmentada norma. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè, 
I.3, del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015). 
 
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, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels  següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social número 9 de Barcelona, en el 
procediment 442/13, que desestima el recurs interposat per la senyora G.L.V., contra 
la resolució de la Diputació de Barcelona de data 21 de maig de 2010, per la qual es 
va desestimar el recurs interposat per l’esmentada senyora contra el Decret de data 1 
de març de 2010, que li denegava la compatibilitat sol·licitada pel desenvolupament 
d’una segona activitat en el sector públic sanitari. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social número 9 de Barcelona als efectes 
legals oportuns. 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, en el procediment abreujat 
335/2014-B que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel 
senyor G.G.V., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 24 d’abril 
de 2014, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per l’actor pels danys personals i materials soferts, derivats d’un 
accident de circulació ocorregut el dia 30 de novembre de 2012 mentre circulava 
amb la seva motocicleta a l’altura del PK 3,5 de la carretera BV-5003, dins del 
terme municipal de Montmeló, a causa de la topada contra un porc senglar que 
es trobava mort a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, ha dictat sentència en el 
procediment abreujat 335/2014-B, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor G.G.V., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 
24 d’abril de 2014, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per l’actor pels danys personals i materials derivats d’un accident de 
circulació ocorregut el dia 30 de novembre de 2012, mentre circulava amb la seva 
motocicleta a l’altura del PK 3,5 de la carretera BV-5003, dins del terme municipal de 
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Montmeló, a causa de la topada contra un porc senglar que es trobava mort a la 
calçada. 
 
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. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè, 
I.3, del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015). 
 
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, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels  següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 335/2014-B que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor G.G.V., contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona de data 24 d’abril de 2014, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per l’actor pels danys personals i materials 
derivats d’un accident de circulació ocorregut el dia 30 de novembre de 2012, mentre 
circulava amb la seva motocicleta a l’altura del PK 3,5 de la carretera BV-5003, dins 
del terme municipal de Montmeló, a causa de la topada contra un porc senglar que es 
trobava mort a la calçada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 14  de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Penal 
núm. 4 de Sabadell, en el procediment abreujat núm. 162/2014-M, que condemna 
E.L.M. com a autora responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per 
conducció sota els efectes de l’alcohol, com a conseqüència de l’accident de 
trànsit que va provocar a la carretera BV-1414, quan va perdre el control del 
vehicle que conduïa i va col·lidir amb una tanca de protecció de la carretera, 
propietat de la Diputació de Barcelona, causant uns danys valorats en 563,57 € 
(cinc-cents seixanta-tres euros amb cinquanta-set cèntims).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
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El Jutjat Penal núm. 4 de Sabadell ha dictat una sentència, en el procediment abreujat 
núm. 162/2014-M, que condemna E.L.M. com a autora responsable d’un delicte contra 
la seguretat viària, per conducció sota els efectes de l’alcohol, com a conseqüència de 
l’accident de trànsit que va provocar a la carretera BV-1414, quan va perdre el control 
del vehicle que conduïa i va col·lidir amb una tanca de protecció de la carretera, 
propietat de la Diputació de Barcelona, causant uns danys valorats en 563,57 euros. 
 
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 viària 
previst en l'article 379.2 del Codi penal, en la seva modalitat de conduir sota els 
efectes de l’alcohol. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè, 
I.3, del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015). 
 
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, 
es proposa 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. 4 de Sabadell, 
en el procediment abreujat núm. 162/2014-M, que condemna E.L.M. com a autora 
responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de 
l’alcohol, com a conseqüència de l’accident de trànsit que va provocar a la carretera 
BV-1414, quan va perdre el control del vehicle que conduïa i va col·lidir amb una tanca 
de protecció de la carretera, propietat de la Diputació de Barcelona, causant uns danys 
valorats en 563,57 euros. 
 
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Penal núm. 4 de Sabadell als efectes 
legals oportuns. 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Penal 
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 481/2014-A, que 
condemna A.F.N.C. com a autor responsable d’un delicte contra la seguretat 
viària, per conducció sota els efectes de l’alcohol, com a conseqüència de 
l’accident de trànsit que va provocar a la carretera BV-2002, quan va perdre el 
control del vehicle que conduïa i va col·lidir amb els elements de protecció de  la 
carretera, propietat de la Diputació de Barcelona, causant uns danys valorats en 
91,23 € (noranta-un euros amb vint-i-tres cèntims).-  La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
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El Jutjat Penal núm. 3 de Barcelona ha dictat una sentència, en el procediment 
abreujat núm. 481/2014-A, que condemna A.F.N.C. com a autor responsable d’un 
delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de l’alcohol, com a 
conseqüència de l’accident de trànsit que va provocar a la carretera BV-2002, quan va 
perdre el control del vehicle que conduïa i va col·lidir amb els elements de protecció de  
la carretera, propietat de la Diputació de Barcelona, causant uns danys valorats en 
91,23 euros. 
 
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 viària 
previst en l'article 379.2 del Codi penal, en la seva modalitat de conduir sota els 
efectes de l’alcohol. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè, 
I.3, del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015). 
 
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, 
es proposa 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 Barcelona, 
en el procediment abreujat núm. 481/2014-A, que condemna A.F.N.C. com a autor 
responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de 
l’alcohol, com a conseqüència de l’accident de trànsit que va provocar a la carretera 
BV-2002, quan va perdre el control del vehicle que conduïa i va col·lidir amb els 
elements de protecció de  la carretera, propietat de la Diputació de Barcelona, causant 
uns danys valorats en 91,23 euros. 
 
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Penal núm. 3 de Barcelona als efectes 
legals oportuns. 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima 
el recurs d’apel·ació núm. 23/2015, contra la sentència dictada en el recurs 
contenciós administratiu número 305/2013, interposat pel senyor A.B.M. contra 
el Decret de la presidència de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, de data 29 de maig de 2013, que va imposar a l’actor una sanció de 
destitució del càrrec de comandament i una sanció de setze dies de suspensió  
de feina i sou.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència que desestima el 
recurs d’apel·lació núm. 23/2015, contra la sentència dictada en el recurs contenciós 
administratiu número 305/2013, interposat pel senyor A.B.M. contra el Decret de la 
presidència de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, de data 29 de 
maig de 2013, que imposava a l’actor una sanció de destitució del càrrec de 
comandament i una sanció de setze dies de funcions amb pèrdua de les retribucions 
corresponents. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, el 
Tribunal ha valorat les al·legacions i raonaments jurídics que es contenen en el recurs 
d’apel·lació en relació amb la sentència objecte del mateix, ha examinat la legislació 
aplicable i ha arribat a la conclusió de que el recurs d’apel·lació ha de desestimar-se, i 
ha de confirmar la sentència apel·lada, a l’haver el jutja a quo efectuat una valoració de 
la prova que no pot considerar-se errònia, arbitraria o irraonable. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè, 
I.3, del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015). 
 
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, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 23/2015, 
contra la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 305/2013, 
interposat pel senyor A.B.M., contra el Decret de la presidència de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, de data 29 de maig de 2013, que imposava a 
l’actor una sanció de destitució del càrrec de comandament i una sanció de setze dies 
de funcions amb pèrdua de les retribucions corresponents. En conseqüència: 
 

1. Desestima el recurs d’apel.lació interposat per la representació processal de la 
Diputació contra la sentència 393/2014, de 14 de novembre. 

2. Imposa les costes del procediment a càrrec de la Diputació de Barcelona, fins 
el límit de 1000 euros. 

 
Segon. PROCEDIR A L’EXECUCIÓ de la sentència ferma en els seus estrictes 
termes, d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als 
efectes legals oportuns. 
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11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social 
número 2 de Barcelona, en el procediment d’incapacitat permanent número 
904/14, que desestima la demanda interposada per la senyora C.P.T., contra 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de la 
Seguretat Social (TGSS), Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, en 
relació amb la reclamació d’incapacitat permanent parcial derivada d’accident de 
treball.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Social número 2 de Barcelona, ha dictat sentència en el procediment 
d’incapacitat permanent número 904/14, que desestima la demanda interposada per la 
senyora C.P.T., contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria 
General de la Seguretat Social (TGSS), Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, 
en reclamació d’incapacitat permanent parcial derivada d’accident de treball. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no 
queda acreditat que l’actora estigui limitada en menys d’un 33% per al 
desenvolupament de les tasques de la seva professió habitual. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè, 
I.3, del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015). 
 
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, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels  següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Barcelona, en el 
procediment d’incapacitat  permanent número 904/14, que desestima la demanda 
interposada per la senyora C.P.T., contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), Activa Mútua 2008 i la 
Diputació de Barcelona, en reclamació d’incapacitat permanent parcial derivada 
d’accident de treball. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social núm. 2 de Barcelona als efectes 
legals oportuns. 
 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7483/15, de 30 de juliol, pel 
qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
211/2015-E, procediment ordinari, interposat per la mercantil Polígon Industrial 
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Can Sedó  SL, contra la Resolució de data 1 d'abril de 2015, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials 
produïts en les instal·lacions de la Presa de Santa Fe, propietat del reclamant, 
com a conseqüència de l'arrossegament, pels corrents i les pluges, d'un seguit 
de branques que prèviament havien estat dipositades a la llera del riu després de 
la realització, a càrrec de la Diputació de Barcelona, de tasques de tala d'arbres a 
l'interior de la riera de Santa Fe.-  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. 211/2015-E, procediment ordinari, interposat per la mercantil Polígon Industrial 
Can Sedó  SL, contra la Resolució de data 1 d'abril de 2015, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials produïts en 
les instal·lacions de la Presa de Santa Fe, propietat del reclamant, com a 
conseqüència de l'arrossegament, pels corrents i les pluges, d'un seguit de branques 
que prèviament havien estat dipositades a la lletra del riu després de la realització, a 
càrrec de la Diputació de Barcelona, de tasques de tala d'arbres a l'interior de la riera 
de Santa Fe. 
 
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 
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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. 211/2015-E, procediment ordinari, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4  per 
la mercantil Polígon Industrial Can Sedó  SL, contra la Resolució de data 1 d'abril de 
2015, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials produïts en les instal·lacions de la Presa de Santa Fe, propietat del 
reclamant, com a conseqüència de l'arrossegament, pels corrents i les pluges, d'un 
seguit de branques que prèviament havien estat dipositades a la lletra del riu després 
de la realització, a càrrec de la Diputació de Barcelona, de tasques de tala d'arbres a 
l'interior de la riera de Santa Fe. 
 
Segon. Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1de 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. 211/2015-E 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 Suport a la Coordinació General 
 
13.- Ratificació del Decret de la presidència, de data 17 de setembre de 2015, pel 
qual s'aprova la formalització d'un conveni marc entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), 
les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per a la 
implantació de la finestreta única empresarial als ens locals de Catalunya i altres 
actuacions de desplegament de la Llei de simplificació de l’activitat 
administrativa.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Parlament de Catalunya, en data 9 de juliol de 2015, ha aprovat la Llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Un dels seus objectius 
principals és establir una sèrie de criteris amb la voluntat de clarificar i simplificar les 
obligacions que la normativa vigent imposa a les administracions públiques de 
Catalunya i, consegüentment, als ciutadans i a les empreses. 
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Bona part de l’activitat econòmica que exerceixen els ciutadans i les empreses 
requereix la intervenció dels ajuntaments. Això fa que les entitats locals tinguin un 
paper essencial, com a Administració responsable, en els procediments establerts, 
d’una banda, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, i, d’una altra, per les lleis sectorials dictades 
en cada àmbit d’actuació. 
 
La simplificació de l’activitat administrativa ha de servir per a millorar els procediments 
regulats per les normatives local i sectorial dels àmbits competencials de la 
Generalitat, de manera que, sense renunciar a la protecció de l’interès general, la 
reducció de terminis i l’augment de l’eficiència de recursos en els procediments 
d’autorització i control de les activitats econòmiques repercuteixi de manera directa en 
la reducció de costos per a les empreses per a reactivar l’activitat econòmica i 
l’ocupació. 
 
L’article 15 de l’esmentada norma disposa que les administracions públiques de 
Catalunya han d’adoptar les mesures necessàries perquè els procediments per a 
l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar per diversos 
canals mitjançant una finestreta única empresarial, de manera que des d’un únic punt 
es puguin dur a terme tots els procediments. 
 
D’altra banda, els serveis que ofereix la finestreta única empresarial a les empreses i 
als professionals, amb relació a l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica, comprenen 
la informació, l’assessorament, la tramitació unificada i la finalització del tràmit en els 
casos en què ho estableixen les normes aplicables o els acords de col·laboració que 
es puguin signar. 
 
La finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la finalitat de 
facilitar l’accés als tràmits dels procediments administratius que són competència de 
les administracions públiques i iniciar-ne la tramitació. 
 
Per a assolir aquest objectiu, tots els ens locals s’han d’adherir a la finestreta única 
empresarial per mitjà dels mecanismes que es determinin i l’Administració de la 
Generalitat ha de posar a l’abast dels ajuntaments les solucions tecnològiques i els 
instruments necessaris per a facilitar-los l’adhesió, en igualtat de condicions, a la 
finestreta única empresarial. 
 
La disposició addicional primera de l’esmentada Llei preveu que les administracions 
públiques de Catalunya han d’adoptar el model organitzatiu de la finestreta única 
empresarial. Els ens locals, per a prestar d’una manera eficient aquest servei, poden 
emprar les solucions tecnològiques que el Consorci Administració Oberta de Catalunya 
els posa a l’abast o bé solucions pròpies, sempre que siguin interoperables amb els 
sistemes d’informació de la Generalitat. La finestra única empresarial i el portal únic 
per a les empreses han d’integrar totes les administracions públiques de Catalunya i 
estar plenament operatius en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor 
de la Llei, llevat dels municipis que hagin d’integrar solucions tecnològiques pròpies, 
els quals disposaran de sis mesos addicionals 
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El present conveni té per objecte la constitució d’un marc permanent i estable de 
relació amb la finalitat de col·laborar estretament per fer possible l’èxit de les polítiques 
de simplificació administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica, per garantir el millor 
compliment de la Llei per part de totes les administracions públiques de Catalunya i del 
conjunt d’entitats que tenen adscrites o hi estan vinculades.  
 
L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula el règim jurídic, 
contingut, procediment dels convenis de col·laboració. 
 
Vista la necessitat d’implantació de la Llei de transparència i crear una finestreta única 
empresarial als ens locals de Catalunya i altres actuacions de desplegament de la Llei 
de simplificació de l’activitat administrativa. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè I 4 
b1) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015). 
 
Tanmateix s’adopta per urgència aquesta resolució atesa la necessitat de fer en un 
únic acte de signatura per part de totes les administracions implicades. 
 
Pel que fa a les competències de la Presidència de la Diputació estan regulades a 
l’article 34.1 de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
En virtut de tot això es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. APROVAR la minuta de conveni marc entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), les diputacions 
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per a la implantació de la 
finestreta única empresarial als ens locals de Catalunya i altres actuacions de 
desplegament de la Llei de simplificació de l’activitat administrativa, que es transcriu a 
continuació: 
 
 

“Conveni marc entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya (AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, 

Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya per a la implantació de la finestreta única empresarial als ens 
locals de Catalunya i altres actuacions de desplegament de la Llei de simplificació de 

l’activitat administrativa 
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REUNITS  
 
L’Honorable Senyora Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació i Relacions 
Institucionals i presidenta del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), de 
conformitat amb les atribucions que li confereix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Decret 112/2015, 
de 22 de juny, de nomenament com a consellera de Governació i Relacions Institucionals i 
el Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, així com l’article 13 dels Estatuts del Consorci Administració Oberta 
de Catalunya aprovats per l’Acord del Govern GOV/43/2015, de 24 de març, pel qual 
s'aprova la modificació dels estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
L’Honorable Senyor Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de conformitat amb 
les atribucions que li confereix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Decret 166/2012, de 27 de 
desembre, de nomenament com a conseller d’Empresa i Ocupació, publicat en el DOGC 
6281 (annex) de data 27 de desembre de 2012  
 
L’Excel·lentíssima Senyora Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona.  
 
L’I·lustríssim Senyor Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona.  
 
L’I·lustríssim Senyor Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida.  
 
L’I·lustríssim Senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, 
l'efectivitat de la signatura del qual queda condicionada al tràmit d'aprovació de l'acord 
corresponent per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona.  
 
L’I·lustríssim Senyor Miquel Buch i Moya, president de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques.  
 
L’I·lustríssim Senyor Xavier Amor i Martín, president de la Federació de Municipis de 
Catalunya.2  
 
Les persones compareixents es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a 
formalitzar el present conveni de col·laboració i, en conseqüència:  
 
MANIFESTEN  
 
El Parlament de Catalunya, en data 9 de juliol de 2015, ha aprovat la Llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Un dels seus objectius principals és establir 
una sèrie de criteris amb la voluntat de clarificar i simplificar les obligacions que la normativa 
vigent imposa a les administracions públiques de Catalunya i, consegüentment, als 
ciutadans i a les empreses.  
 
Bona part de l’activitat econòmica que exerceixen els ciutadans i les empreses requereix la 
intervenció dels ajuntaments. Això fa que les entitats locals tinguin un paper essencial, com 
a Administració responsable, en els procediments establerts, d’una banda, pel Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 
d’abril, i, d’una altra, per les lleis sectorials dictades en cada àmbit d’actuació.  
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La simplificació de l’activitat administrativa ha de servir per a millorar els procediments 
regulats per les normatives local i sectorial dels àmbits competencials de la Generalitat, de 
manera que, sense renunciar a la protecció de l’interès general, la reducció de terminis i 
l’augment de l’eficiència de recursos en els procediments d’autorització i control de les 
activitats econòmiques repercuteixi de manera directa en la reducció de costos per a les 
empreses per a reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació.  
 
L’article 15 de l’esmentada norma disposa que les administracions públiques de Catalunya 
han d’adoptar les mesures necessàries perquè els procediments per a l’accés i l’exercici de 
l’activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar per diversos canals mitjançant una finestreta 
única empresarial, de manera que des d’un únic punt es puguin dur a terme tots els 
procediments.  
 
D’altra banda, els serveis que ofereix la finestreta única empresarial a les empreses i als 
professionals, amb relació a l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica, comprenen la 
informació, l’assessorament, la tramitació unificada i la finalització del tràmit en els casos en 
què ho estableixen les normes aplicables o els acords de col·laboració que es puguin signar.  
 
La finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la finalitat de 
facilitar l’accés als tràmits dels procediments administratius que són competència de les 
administracions públiques i iniciar-ne la tramitació.  
 
Per a assolir aquest objectiu, tots els ens locals s’han d’adherir a la finestreta única 
empresarial per mitjà dels mecanismes que es determinin i l’Administració de la Generalitat 
ha de posar a l’abast dels ajuntaments les solucions tecnològiques i els instruments 
necessaris per a facilitar-los l’adhesió, en igualtat de condicions, a la finestreta única 
empresarial.  
 
La disposició addicional primera de l’esmentada Llei preveu que les administracions 
públiques de Catalunya han d’adoptar el model organitzatiu de la finestreta única 
empresarial. Els ens locals, per a prestar d’una manera eficient aquest servei, poden emprar 
les solucions tecnològiques que el Consorci Administració Oberta de Catalunya els posa a 
l’abast o bé solucions pròpies, sempre que siguin interoperables amb els sistemes 
d’informació de la Generalitat. La finestra única empresarial i el portal únic per a les 
empreses han d’integrar totes les administracions públiques de Catalunya i estar plenament 
operatius en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor de la Llei, llevat dels 
municipis que hagin d’integrar solucions tecnològiques pròpies, els quals disposaran de sis 
mesos addicionals  
 
El present conveni té per objecte la constitució d’un marc de relació amb la finalitat de 
col·laborar estretament per fer possible l’èxit de les polítiques de simplificació administrativa 
i d’impuls de l’activitat econòmica, per garantir el millor compliment de la Llei per part de 
totes les administracions públiques de Catalunya i del conjunt d’entitats que tenen adscrites 
o hi estan vinculades.  
 

ACORDEN 
 
Primer  
Marc de coordinació i col·laboració  
 
Les parts signatàries constitueixen un marc de coordinació, col·laboració i intercanvi 
d’informació per al desplegament i l’aplicació de la Llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, en llurs àmbits competencials respectius, tot facilitant les 
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formes de cooperació necessàries, mentre no es desenvolupi la previsió contemplada en 
l’article 17 de l’esmentada llei.  
 
Les parts designaran les persones que els representaran, en qualitat d’interlocutores de 
l’Administració respectiva, en el desenvolupament de les actuacions necessàries per al 
desplegament del present conveni. La interlocució esmentada es desenvoluparà a través 
d’un comitè de direcció integrat per alts representants de les parts signatàries.  
 
Segon  
Finestreta única empresarial i portal electrònic únic per a les empreses  
 
Les parts signatàries es comprometen a adoptar les actuacions necessàries per garantir 
que, en el termini previst a la llei, el model de finestreta única empresarial desenvolupat en 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat es pugui incorporar al món local, per tal que, des 
d’un únic punt, es puguin realitzar tots els tràmits amb independència de l’Administració a la 
qual pertanyen.  
 
L’Administració de la Generalitat, com a responsable de l’organització i la gestió de la 
implantació de la finestreta única empresarial, a través de l’Oficina de Gestió Empresarial i 
el Consorci Administració Oberta de Catalunya, com a responsable del desplegament de la 
solució, comunicarà a la resta de parts signatàries els projectes relacionats amb el disseny o 
el desenvolupament d’aquesta solució tecnològica i escoltarà i valorarà llurs propostes i 
observacions. Les decisions relatives a la integració de la informació local i a la 
interconnexió dels portals d’aquesta naturalesa es regiran per les disposicions d’aquest 
conveni, per les addendes que es puguin adoptar, per les condicions de prestació dels 
serveis de l’AOC i, en tot allò que no hi estigui previst, s’adoptaran les decisions oportunes 
preferentment de forma consensuada per totes les parts signatàries.  
 
L’AOC posarà a disposició de tots els ens locals solucions tecnològiques que els permetin 
crear llurs propis models i el suport necessari per a la seva implementació.  
 
Les diputacions signatàries, amb la col·laboració, si escau, dels consells comarcals 
corresponents, impulsaran la implantació del model de finestreta única empresarial per part 
dels ens locals del seu territori, tot fomentant l’adopció del model de tràmits estàndard i els 
serveis electrònics que ofereix l’AOC, i que s’integra al Canal empresa de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Les entitats associatives dels ens locals col·laboraran en el foment de la implantació del 
model de finestreta única empresarial per part de les administracions locals, tot fomentant 
l’adopció del model de tràmits estàndard i els serveis electrònics que ofereix l’AOC i, si 
escau, en el suport a aquestes administracions en l’àmbit de la publicitat activa, la 
interconnexió de models i la integració d’informació.  
 
Tercer  
Unitats d’informació  
 
Les parts signatàries promouran unitats d’informació en el si de les administracions de 
Catalunya, amb funcions de coordinació, comunicació, suport i assessorament als òrgans de 
l’Administració respectiva i als ciutadans.  
 
Els municipis podran exercir aquestes funcions de manera associada o per mitjà de 
fórmules de cooperació establertes amb els ens locals supramunicipals, si per raons de 
capacitat o eficàcia no les poden complir directament.  
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Quart  
Programa de suport  
 
La Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, es 
comprometen a elaborar un programa de suport conjunt a les entitats locals, especialment a 
les que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa, per a l’aplicació de la Llei. 
Aquest programa determinarà el suport econòmic i financer i l’assessorament jurídic i 
tecnològic que cada Administració ha de prestar. Els continguts d’aquest Programa s’han de 
posar en coneixement de les entitats associatives dels ens locals per tal que formulin les 
propostes i observacions corresponents. 
 
a) Suport econòmic i financer  
 
La Generalitat de Catalunya i les diputacions catalanes es comprometen a destinar suport 
tècnic, econòmic i financer als ens locals. Aquest suport es vehicularà mitjançant la 
convocatòria de subvencions específiques.  
 
b) Suport tecnològic  
 
El suport tecnològic a les entitats locals, especialment a les que disposin de menys recursos 
i capacitat tècnica i operativa, es canalitzarà mitjançant les solucions estàndard que el 
Consorci AOC posi a la seva disposició, d’acord amb les previsions contingudes en l’acord 
segon del present conveni.  
 
c) Suport jurídic  
 
El suport jurídic de l’Administració de la Generalitat es durà a terme a través d’espais 
específics on es doni accés a la normativa aplicable, a les guies i notes explicatives que 
s’elaborin i als criteris que s’adoptin per a la interpretació i aplicació de la Llei, entre altres 
recursos. Així mateix, es posarà a disposició de tots els ens locals canals d’atenció i suport 
jurídic.  
 
Les diputacions i les entitats associatives dels ens locals col·laboraran a prestar suport 
jurídic als ens locals i col·laboraran amb l’Administració de la Generalitat per fer possible 
l’intercanvi d’informació i l’homogeneïtzació dels criteris d’interpretació i aplicació de la Llei.  
 
Cinquè  
Programa general de formació  
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i 
conjuntament amb les entitats municipalistes, proposarà un programa general de formació 
per a càrrecs electes, alts càrrecs i altres servidors públics, el contingut del qual s’elaborarà 
atenent als continguts proposats dels departaments de Governació i Relacions Institucionals 
i d’Empresa i Ocupació.  
 
Les parts signatàries es comprometen a col·laborar, a intercanviar recursos i informació 
sobre les accions de formació impulsades per cada Administració i, si escau, a organitzar 
accions conjuntes de formació, divulgació i sensibilització.  
 
Sisè  
Grups de treball i comissió de seguiment  
 
Per a l’anàlisi, el disseny i el desenvolupament de les actuacions recollides en aquest 
conveni, es crearan grups de treball, que atenguin els aspectes organitzatius, jurídics i 
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tecnològics, que actuaran coordinats entre ells, formats per representants, designats a 
aquests efectes per les parts, experts en els àmbits del dret i els sistemes d’informació. 
 
Amb l’objectiu d’harmonitzar al màxim les actuacions de les parts, es crea una comissió de 
seguiment amb les funcions següents:  
 
a)  Revisar el contingut del conveni i establir-ne instruccions concretes.  
b)  Acordar els criteris d’interpretació de la legislació vigent.  
c)  Vetllar pel compliment dels acords que són objecte del present conveni.  
d)  Resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la 

interpretació i l’execució d’aquest conveni.  
 
La Comissió de Seguiment es regirà per les normes següents:  
 
- La Comissió estarà integrada per representants designats a aquest efecte per 

cadascuna de les parts.  
- Les comunicacions i convocatòries entre els membres de la Comissió es faran 

mitjançant comunicacions electròniques.  
- Es podrà convidar a assistir a les reunions els experts o tècnics que es consideri 

necessari.  
- La Comissió podrà aprovar normes de funcionament addicionals amb l’objecte d’afavorir 

l’agilitat de les funcions encomanades.  
 
Setè  
Vigència i causes d’extinció  
 
El present conveni és vigent des de la data de la seva signatura i mentre no es desenvolupi 
la previsió establerta en l’article 17 de la Llei 16/2015, moment en el qual haurà de ser 
objecte de revisió i/o adaptació.  
 
Així mateix, el conveni s’extingirà per qualsevol de les causes següents:  
a)  Per l’incompliment de les obligacions per alguna de les parts signatàries.  
b)  Per mutu acord de les parts.  
c)  Per circumstàncies sobrevingudes que fessin impossibles o innecessàries les actuacions 

que constitueixen l’objecte d’aquest conveni.  
 
Vuitè  
Mecanismes de resolució de controvèrsies  
 
1. Les qüestions litigioses que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni seran 
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
2. No obstant això, en cas de dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació del 
conveni, les parts acorden acudir prèviament a la Comissió de Seguiment amb vista a la 
solució amistosa del conflicte.” 

 
Segon. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva 
ratificació. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), a les diputacions de 
Girona, Lleida i Tarragona, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la 
Federació de Municipis de Catalunya 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació dels ajuts concedits als Ajuntaments de Cabrera d’Anoia, Sant Boi 
de Llobregat i Santa Margarida i els Monjos, en el marc del Programa 
complementari de foment de l’ocupació local del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Fets 
 
1. 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. 

 
2. L’esmentat 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. 

 
3. 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. 
 
4. Realitzat el tràmit d’acceptació per part dels ens beneficiaris dels ajuts, es van 

aprovar les concessions definitives. 
 
5. Per a l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, mitjançant dictamen de Junta de Govern de 

26 de febrer de 2015 (AJG 62/15), es va aprovar una concessió definitiva de 
43.592,84 € per a la línia de suport a l’ocupació local, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30101/24100/46242, i de 29.061,89 € per a la línia de suport a la 
reactivació econòmica local, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/12200/94210/46243. 

 
6. Per a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, mitjançant dictamen de Junta de 

Govern de 26 de març de 2015 (AJG 136/15), es va aprovar una concessió 
definitiva de 580.714,00 € per a la línia de suport a l’ocupació local, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46242, i de 387.142,66 € per a la línia de 
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suport a la reactivació econòmica local, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/12200/94210/46243. 

 
7. Per a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, mitjançant dictamen de Junta 

de Govern de 26 de març de 2015 (AJG 136/15), es va aprovar una concessió 
definitiva de 106.584,48 € per a la línia de suport a l’ocupació local, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46242, i de 71.056,32 € per a la línia de 
suport a la reactivació econòmica local, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/12200/94210/46243. 

 
8. Amb posterioritat a l’aprovació de la concessió definitiva, els tres Ajuntaments 

referits han sol·licitat una nova redistribució dels imports assignats a cada línia. 
 
9. L’Ajuntament de Cabrera d’Anoia sol·licita destinar 52.504,08 € a la línia de suport 

a l’ocupació local i 20.150,65 € a la línia de suport a la reactivació econòmica local. 
El motiu de la redistribució és que, un cop realitzat l’estudi de costos de la 
contractació de personal, del ja realitzat i del previst per als mesos d’estiu, aquesta 
suma un import total de 52.504,08 €. 

 
10. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sol·licita destinar 610.714,00 € a la línia de 

suport a l’ocupació local i 357.142,66 € a la línia de suport a la reactivació 
econòmica local, per tal de poder completar adequadament el finançament de les 
despeses derivades del pla d’ocupació implementat. 

 
11. L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sol·licita concentrar la totalitat del 

seu import, 177.640,80 €, en la línia de suport a l’ocupació local. El motiu de la 
redistribució és la voluntat de l’Ajuntament de dedicar els majors recursos 
possibles a la realització de plans d’ocupació per revitalitzar l’ocupabilitat de les 
persones en situació d’atur. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 16.3 del règim del Programa, els ens destinataris poden 

redistribuir els imports assignats inicialment incrementant la dotació prevista per la 
línia de suport a l’ocupació local amb els recursos de la línia de suport a la 
reactivació econòmica local, però no a la inversa. No es podrà sobrepassar l’import 
total concedit inicialment. 

 
2. Vist l’apartat sisè.I.5.a) del decret núm. 7460/15, aprovat per la presidenta de la 

Diputació de Barcelona en data 24 de juliol de 2015, i que delega en la Junta de 
Govern la competència per a aprovar la creació de programes complementaris. 

 
3. Vist l’apartat sisè.I.5.b) del decret núm. 7471/15, aprovat per la presidenta de la 

Diputació de Barcelona en data 29 de juliol de 2015, i que reserva a la Presidència 
la competència per a elevar a la Junta de Govern la creació de programes 
complementaris. 

 
Vistos els fets i fonaments de drets exposats, es considera que la necessitat de les 
redistribucions sol·licitades està suficientment justificada, raó per la qual s’informa 
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favorablement l’admissió a tràmit de les sol·licituds presentades i es proposa a la Junta 
de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la modificació dels ajuts concedits a l’Ajuntament de Cabrera 
d’Anoia mitjançant dictamen de 26 de febrer de 2015 (AJG 62/15), en el marc del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, en el sentit de: 
 
- disminuir en 8.911,24 € l’import de 29.061,89 € corresponent a l’ajut 15/X/202870 

concedit dins de la línia de suport a la reactivació econòmica local amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/12200/94210/46243, de forma que l’import definitiu 
passa a ser de 20.150,65 €. 
 

- incrementar en 8.911,24 € l’import de 43.592,84 € corresponent a l’ajut 15/X/202869 
concedit dins de la línia de suport a l'ocupació local amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30101/24100/46242, de forma que l’import definitiu passa a ser de 
52.504,08 €. 

 
Segon. APROVAR la modificació dels ajuts concedits a l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat mitjançant dictamen de 26 de març de 2015 (AJG 136/15), en el marc del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, en el sentit de: 
 
- disminuir en 30.000,00 € l’import de 387.142,66 € corresponent a l’ajut 15/X/208614 

concedit dins de la línia de suport a la reactivació econòmica local amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/12200/94210/46243, de forma que l’import definitiu 
passa a ser de 357.142,66 €. 

 
- incrementar en 30.000,00 € l’import de 580.714,00 € corresponent a l’ajut 

15/X/208613 concedit dins de la línia de suport a l'ocupació local amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46242, de forma que l’import definitiu 
passa a ser de 610.714,00 €. 

 
Tercer. APROVAR la modificació dels ajuts concedits a l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos mitjançant dictamen de 26 de març de 2015 (AJG 136/15), en 
el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, en el sentit de: 
 
- donar de baixa l’import de 71.056,32 € corresponent a la totalitat de l’ajut 

15/X/208632 concedit dins de la línia de suport a la reactivació econòmica local 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/12200/94210/46243. 

 
- incrementar en 71.056,32 € l’import de 106.584,48 € corresponent a l’ajut 

15/X/208631 concedit dins de la línia de suport a l'ocupació local amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46242, de forma que l’import definitiu 
passa a ser de 177.640,8 €. 
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Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR  una despesa de 109.967,56 € (cent nou mil nou-
cents seixanta-set euros amb cinquanta-sis cèntims) amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/30101/24100/46242 del vigent pressupost corporatiu, tot 
condicionant-ho a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acord als ens afectats. 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
ajustar l’ajut concedit a l’Ajuntament d’Argençola i acceptar la justificació de 
despeses presentada per l’Ajuntament de Premià de Dalt, en el marc del 
Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i 
a la prestació adequada de serveis públics locals del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26/6/2014, va 

aprovar el Programa complementari de suport a les inversions financerament 
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals (AJG 307/14), amb 
la finalitat de contribuir a assegurar la sostenibilitat de les inversions i garantir la 
continuïtat de la prestació dels serveis públics per part dels municipis del seu àmbit 
territorial. 

 
2. L’esmentat Programa, que gestiona la direcció de Serveis de Cooperació Local, 

s’articula en dues línies de suport: 
 
a. Línia de suport a les inversions financerament sostenibles, orientada al 

finançament d’inversions financerament sostenibles, en els termes de la 
Disposició addicional 16a del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

b. Línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals, orientada 
a fer efectiva la solvència financera de les hisendes locals i la prestació dels 
serveis públics locals en un context de crisi econòmica i d’insuficiència 
financera per al conjunt del món local. 

 
3. Amb l’aprovació del Programa es va procedir també a resoldre inicialment la 

concessió d’ajuts en favor dels ens locals destinataris i a obrir el període de 
sol·licitud per tal que els ens concretin les actuacions i l’import a destinar en el 
marc de cadascuna de les línies de suport. 

 
4. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar diversos acords amb la relació 

individualitzada dels ajuts concedits als ens locals les sol·licituds dels quals 
s’havien instruït. 

 
5. Per a l’Ajuntament d’Argençola, mitjançant dictamen de Junta de Govern de 30 

d’octubre de 2014 (AJG 553/14), es va aprovar, entre d’altres, un ajut per a 
l’actuació 14/X/112433 “Adquisició local social de Clariana”, de 18.163,36 €, dins 
de la línia de suport a les inversions financerament sostenibles. 
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6. Per a l’Ajuntament de Premià de Dalt, mitjançant dictamen de Junta de Govern de 
9 d’octubre de 2014 (AJG 503/14), es va aprovar, entre d’altres, un ajut per a 
l’actuació 14/X/111661 “Pavimentació dels carrers Joan Maragall, Ronda Pirineu i 
La Cisa”, de 119.338,13 €, dins de la línia de suport a les inversions financerament 
sostenibles. 

 
7. Amb posterioritat a l’aprovació dels esmentats ajuts, s’han produït les 

circumstàncies que s’expliquen a continuació, i que aconsellen el seu ajust. 
 
8. L’Ajuntament d’Argençola, en dates 13 de juliol de 2015 i 26 d’agost de 2015, ha 

fet arribar escrits a la Diputació fent constar la necessitat d’ajustar la denominació 
de l’actuació aprovada com a “Adquisició local social de Clariana”. Aquest ajust es 
fonamenta, d’una banda, en què el conveni de lloguer amb opció de compra 
subscrit entre l’Ajuntament i la propietat actual del local preveu la possibilitat que 
l’Ajuntament realitzi les inversions necessàries per a l’adequació del local i, de 
l’altra, en la recent aprovació de les normes de planejament urbanístic del municipi, 
per les quals l’Ajuntament podrà accedir a la titularitat del local a través d’aquest 
propi conveni. Per tot això, l’Ajuntament manifesta la seva prioritat per la urgència 
de la reparació en lloc de l’adquisició. 

 
9. Per la seva banda, l’Ajuntament de Premià de Dalt, en data 3 d’agost de 2015, ha 

justificat les despeses de l’ajut “Pavimentació dels carrers Joan Maragall, Ronda 
Pirineu i La Cisa”. Aquesta justificació inclou informe tècnic on s’indica que 
l’actuació finalment executada ha consistit en la pavimentació dels carrers Elionor 
Cisa, Joan Maragall i La Cisa; per tant, s’ha substituït el carrer Ronda Pirineu de 
l’actuació aprovada pel carrer Elionor Cisa. L’Ajuntament fonamenta la substitució 
en la urgència de la intervenció al carrer Elionor Cisa donat el seu precari estat de 
conservació. 

 
10. Els dos ajustos esmentats no alteren essencialment ni l’objecte ni els objectius dels 

ajuts atorgats, i tampoc no danyen drets de tercers; raons per les quals es 
considera que cal procedir a la seva acceptació i regularització. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 86 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
estableix que quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació 
que s’han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la seva 
concessió, que no alteren essencialment la naturalesa o objectius de la subvenció, 
l’òrgan atorgant podrà acceptar la justificació presentada, sempre i quan 
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers. 

 
2. L’apartat sisè.I.5.a) del decret núm. 7460/15, aprovat per la presidenta de la 

Diputació de Barcelona en data 24 de juliol de 2015, i l’apartat sisè.I.5.b) del decret 
núm. 7471/15, aprovat per la presidenta de la Diputació de Barcelona en data 29 
de juliol de 2015, justifiquen la competència de la Junta de Govern com a òrgan 
aprovatori del present Dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’ajust que s’indica a continuació de l’ajut concedit a l’Ajuntament 
d’Argençola en el marc del Programa complementari de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tot condicionant-ho a què l’Ajuntament, quan 
justifiqui les despeses, acrediti el compliment del requisit relatiu als grups de 
programes pressupostaris considerats financerament sostenibles: 
 
 

Línia de 
suport 

Actuació 
aprovada 

Import 
concedit 

(EUR) 
Codi XGL 

Nova denominació 
de l’actuació 

Línia de suport 
a les 

inversions 
financerament 

sostenibles 

Adquisició 
local social de 

Clariana 
18.163,36 14/X/112433

Rehabilitació del 
local social de 
Clariana per a 
posterior adquisició 

 
Segon. ACCEPTAR la justificació de despeses de l’actuació “Pavimentació dels 
carrers Joan Maragall, Elionor Cisa i La Cisa” presentada per l’Ajuntament de Premià 
de Dalt en data 3 d’agost de 2015, atès que el canvi en un dels carrers objecte de l’ajut 
no altera essencialment la naturalesa o objectius de la subvenció 14/X/111661, i no 
suposa danyar drets de tercers. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord als ens afectats.  
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació fins el 
31/03/2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidència,  
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de maig de 

2014, va aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (AJG 226/14). 
 

2. D’acord amb l’article 27 del règim regulador de la convocatòria, el període 
d’execució de les actuacions comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 
2014, a excepció de les actuacions pluriennals, mentre que el de justificació 
finalitzava el 31 de març de 2015.  
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3. Vist l’article 36 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis 
de l’any 2014, que estableix: 

 
“ 
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop 

transcorregut el termini màxim de justificació, s’aprovarà i es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona la liquidació provisional, i s’habilitarà un termini 
de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent, així com també, 
per tal d’esmenar  i al·legar el que s’estimi pertinent amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.  

 
2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent 

ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el corresponent 
reintegrament dels imports abonats.  

 
3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, se sol·licitaran els imports 

satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i en cas d’existir 
quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari 
dels ajuts, s’efectuï la compensació.” 

 
4. D’acord amb l’esmentat article, un cop transcorregut el termini màxim de 

justificació, la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 30 d’abril de 
2015, va aprovar la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de 
serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini 
màxim de justificació fins el 31/3/2015, així com dels ajuts econòmics d’execució 
pluriennal del Catàleg de serveis de l’any 2013 amb termini màxim de justificació 
fins el 31/3/2015, i va habilitar el període d’audiència pública (AJG 201/15). 

 
5. L’esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 26 de maig 

de 2015; per tant, el termini d’audiència va finalitzar el 13 de juny de 2015.  
 
6. Transcorregut el termini d’audiència, es constata el següent:   
 
 Existeixen ajuts que no s’han justificat i que s’han de donar de baixa per 

revocació. 
 Diversos ens destinataris han comunicat a la Diputació de Barcelona la seva 

renúncia als ajuts atorgats.    
 Existeixen ajuts respecte dels quals els ens destinataris no han justificat la 

totalitat de l’import concedit, essent procedent reduir l’import atorgat. 
 
7. D’altra banda, en relació amb l’ajut 14/Y/104976 atorgat a l’Ajuntament de Berga 

per a l’actuació “Cursa Sant Silvestre – Cursa 5 i 10 Km.”, amb import de 2.846,00 
EUR, l’Oficina d’Activitats Esportives ha fet arribar a aquesta direcció de Serveis de 
Cooperació Local informe que es reprodueix a continuació: 

 
“En el marc del Règim Regulador del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, l’Ajuntament de Berga va presentar en data 31 de 
març de 2015 una justificació de despeses per a l’actuació: “Cursa Sant Silvestre – 
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Cursa 5 i 10 km de Berga”, amb un import total justificat de 2.980,07 euros. Atès que 
es justificava despesa per un import superior a l’import atorgat es va procedir a tramitar 
el reconeixement de l’obligació número 1504017124, per un import de 2.846,00 euros.  
 
Vist l’informe de l’Interventor de l’Ajuntament, de data 25 de maig de 2015, en el que 
declarava que l’actuació Cursa 5 i 10 km de Berga no es va realitzar i que, en la 
justificació de despeses presentada en data 31 de març 2015, es van imputar 
despeses d’aquesta actuació per error, per la qual cosa va procedir a presentar una 
segona justificació només imputant despeses de la Cursa Sant Silvestre, per un import 
de 1.764,27 euros, i presentada en el Registre General de Factures de la Diputació de 
Barcelona en data 20 de maig de 2015. 
 
Vista la sol·licitud de l’Alcalde de Berga, de data 26 de maig de 2015, renunciant a la 
part proporcional de la subvenció no justificada, per un import total de 1.081,73 euros. 
 
D'acord amb l'article 34 del règim del Catàleg de serveis de l'any 2014, S'INFORMA 
FAVORABLEMENT l’acceptació de la renúncia parcial de l’ajut econòmic amb el 
corresponent reintegrament de l’import.”  
 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat sisè I.5.c) del decret núm. 7460/15, del Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 7460, de data 24 de juliol de 2015, sobre nomenament 
dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 30 de juliol de 2015) 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de 
justificació fins el 31/3/2015, així com dels ajuts econòmics d’execució pluriennal del 
Catàleg de serveis de l’any 2013 amb termini màxim de justificació fins el 31/3/2015. 
 
Segon. DONAR de baixa per revocació els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de 
l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expedient 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import baixa 
(EUR) 

Ajust de valor 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. AGUILAR DE 
SEGARRA 

P0800200H 14Y103972 
Compra de compostadors 

comunitaris 
2014/0000070 2.000,00 2.000,00 1503901605 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

AJ. ARENYS DE 
MAR 

P0800600I 14Y106150 

Campanya per a la prevenció i la 
recollida selectiva dels residus 

municipals a Arenys de Mar (estiu 
2014) 

2014/0000071 1.689,00 1.689,00 1503901639 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. 
ARGENTONA 

P0800900C 14Y104013 
Millora de l'eficiència energètica del 

Museu del Càntir mitjançant 
implantació de llums led 

2014/0000070 3.871,00 3.871,00 1503901606 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

AJ. AVINYONET 
DEL PENEDES 

P0801300E 14Y106024 Adquisició d'un sonòmetre 2014/0000069 800,00 800,00 1503901630 G/50500/17220/46250 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió Ambiental 

AJ. BADALONA P0801500J 14Y106025 
Adequació acústica Centre de Salut 

Mental 1 - imsp Badalona 
2014/0000069 9.224,00 9.224,00 1503901631 G/50500/17220/46250 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 

AJ. BADALONA P0801500J 14Y106154 
Eficiència energètica, estalvi 

d'energia i lluita contra el canvi 
climàtic 

2014/0000071 1.689,00 1.689,00 1503901640 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. BADIA DEL 
VALLES 

P0831200A 14Y106015 
L'adequació acústica dels locals 

municipals 
2014/0000069 7.642,00 7.642,00 1503901632 G/50500/17220/46250 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 

AJ. BARBERA 
DEL VALLES 

P0825200I 14Y107391 Programa Festiu Participatiu 2014/0000175 5.000,00 5.000,00 1503901557 G/13101/33400/46250 
Oficina Estudis i 

Recursos 
Culturals 

AJ. BIGUES I 
RIELLS 

P0802300D 14Y105696 
Promoció i dinamització del mercat 

setmanal de Bigues 
2014/0000067 3.000,00 3.000,00 1503901581 G/30300/43100/46250 

Oficina Mercats i 
Fires Locals 

AJ. BIGUES I 
RIELLS 

P0802300D 14Y105697 
Senyalització provisional Fires i 

Festes Majors de Bigues 
2014/0000067 1.000,00 1.000,00 1503901580 G/30300/43100/46250 

Oficina Mercats i 
Fires Locals 

AJ. BRUC, EL P0802500I 14Y106620 
Campanya informativa de tinença 

d'animals de companyia 
2014/0000020 250,00 250,00 1503901439 G/60401/31100/46250 

Servei Salut 
Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expedient 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import baixa 
(EUR) 

Ajust de valor 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. CABANYES, 
LES 

P0802700E 14Y107300 
Programació estable cultural de Les 

Cabanyes 
2014/0000175 1.000,00 1.000,00 1503901554 G/13101/33400/46250 

Oficina Estudis i 
Recursos 
Culturals 

AJ. CABANYES, 
LES 

P0802700E 14Y106623 

CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES URBANES 
(DESINSECTACIÓ I 

DESRATITZACIÓ) I MOSQUIT 
TIGRE 

2014/0000020 2.956,50 2.956,50 1503901440 G/60401/31100/46250 
Servei Salut 

Pública 

AJ. CALAF P0803100G 14Y105335 
MERCAT DE CALAF - Promoció de 

la competitivitat local i Fira del 
Mil·lenari 

2014/0000067 5.000,00 5.000,00 1503901571 G/30300/43100/46250 
Servei de 

Comerç Urbà 

AJ. CANET DE 
MAR 

P0803900J 14Y105011 Jornada Equitació Hípica Adaptada 2014/0000057 500,00 500,00 1503901371 G/30400/34100/46251 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

AJ. 
CAPELLADES 

P0804300B 14Y106658 
Actuació en l'àmbit dels animals de 

companyia al municipi de 
Capellades 

2014/0000020 1.000,00 1.000,00 1503901446 G/60401/31100/46250 
Servei Salut 

Pública 

AJ. CARME P0804700C 14Y104409 FESTA DE L'AIGUA 2014/0000057 1.098,00 1.098,00 1503901372 G/30400/34100/46250 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

AJ. 
CASTELLNOU 

DE BAGES 
P0806100D 14Y105532 

Fira outdoor de la Catalunya 
Central 

2014/0000067 2.000,00 2.000,00 1503901572 G/30300/43100/46250 
Servei de 

Comerç Urbà 

AJ. 
CERDANYOLA 
DEL VALLES 

P0826600I 14Y105554 Fira de santa Llúcia 2014/0000067 2.000,00 2.000,00 1503901579 G/30300/43100/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

AJ. DOSRIUS P0807400G 14Y106763 
Subministrament i col·locació a 
"Torre de les aigües" xarxa a 
finestres, balconades i teula 

2014/0000020 2.572,68 2.572,68 1503901456 G/60401/31100/46250 
Servei Salut 

Pública 

AJ. FOGARS DE 
MONTCLÚS 

P0808000D 14Y106261 
Campanya d'identificació i censat 

animals de companyia 
2014/0000020 250,00 250,00 1503901458 G/60401/31100/46250 

Servei Salut 
Pública 

AJ. FONT-RUBÍ P0808400F 14Y107357 
ENTITATS I COL·LABORADORS 
CULTURALS A FONT-RUBÍ 2014 

2014/0000175 1.600,00 1.600,00 1503901556 G/13101/33400/46250 
Oficina Estudis i 

Recursos 
Culturals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expedient 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import baixa 
(EUR) 

Ajust de valor 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. 
FRANQUESES 
DEL VALLES, 

LES 

P0808500C 14Y106013 
INSONORITZACIÓ DE LA SALA 

POLIVALENT DEL CENTRE 
CULTURAL DE BELLAVISTA 

2014/0000069 8.416,00 8.416,00 1503901633 G/50500/17220/46250 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió Ambiental 

AJ. GALLIFA P0808600A 14Y104365 
TRIAL CLÀSSIQUES CINGLES 

DEL BERTÍ 
2014/0000057 1.098,00 1.098,00 1503901376 G/30400/34100/46250 

Oficina 
d'Activitats 
Esportives 

AJ. HOSTALETS 
DE PIEROLA, 

ELS 
P0816100B 14Y104819 

Beques per participar en campus 
estivals i/o extra 

2014/0000057 345,00 345,00 1503901379 G/30400/34100/46251 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

AJ. LLAGOSTA, 
LA 

P0810400B 14Y103920 
Actuacions d'eficiència energètica i 

renovables a l'enllumenat públic 
2014/0000070 2.456,00 2.456,00 1503901612 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

AJ. LLINARS 
DEL VALLES 

P0810500I 14Y104016 
Projecte d’estalvi i eficiència 

energètica per a les instal·lacions 
municipals de Llinars del Vallès 

2014/0000070 1.754,00 1.754,00 1503901613 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

AJ. LLINARS 
DEL VALLES 

P0810500I 14Y106073 
Projecte de didàctica i 

sensibilització en eficiència i estalvi 
energètic a l'IES Giola 

2014/0000071 1.006,00 1.006,00 1503901643 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. LLUÇA P0810800C 14Y103922 
CONNEXIÓ DEL POU DE LA 

DEVESA AMB LA CISTERNA DEL 
LOCAL SOCIAL 

2014/0000070 2.200,00 2.200,00 1503901614 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

AJ. MALGRAT 
DE MAR 

P0810900A 14Y103923 
Planificar i implantar les mesures 
de gestió de l'espai Mines de Can 

Palomeres. 
2014/0000070 4.109,00 4.109,00 1503901615 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

AJ. MARTORELL P0811300C 14Y107921 
Integració Registre unificat a través 
de MUX AOX i Factura electrònica 

a traves de eFact AOC 
2014/0000068 16.000,00 16.000,00 1503901547 G/20300/49100/46250 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expedient 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import baixa 
(EUR) 

Ajust de valor 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. 
MARTORELLES 

P0811400A 14Y107326 
CONSELL DE CULTURA - "III NIT 

DE LA CULTURA I JORNADES 
"CULTURA A LA FRESCA" 

2014/0000175 2.000,00 2.000,00 1503901555 G/13101/33400/46250 
Oficina Estudis i 

Recursos 
Culturals 

AJ. MOLINS DE 
REI 

P0812200D 14Y103900 
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA I RENOVABLES 
2014/0000070 3.485,00 3.485,00 1503901616 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 
AJ. MONISTROL 

DE 
MONTSERRAT 

P0812600E 14Y104496 
Activitats per la gent gran i Escola 

Esportiva Municipal 
2014/0000057 1.652,00 1.652,00 1503901381 G/30400/34100/46251 

Oficina 
d'Activitats 
Esportives 

AJ. 
MONTESQUIU 

P0813000G 14Y104502 
ACTIVITATS ESPORTIVES PER A 

PREVENIR EL RISC D'EXC 
2014/0000057 1.200,00 1.200,00 1503901382 G/30400/34100/46251 

Oficina 
d'Activitats 
Esportives 

AJ. 
MONTMAJOR 

P0813100E 14Y106293 
CENS  I ESTERILITZACIÓ   

D'ANIMALS  DE  COMPANYIA 
2014 

2014/0000020 1.000,00 1.000,00 1503901475 G/60401/31100/46250 
Servei Salut 

Pública 

AJ. MONTMELÓ P0813400I 14Y107048 
Realització del FITKAM (Festival 
Infantil de Teatre Kacu Mensi a 

Montmeló) 
2014/0000167 2.000,00 2.000,00 1503901565 G/13103/33410/46250 

Oficina Difusió 
Artística 

AJ. MONTMELÓ P0813400I 14Y106726 Activitats de promoció de la salut 2014/0000020 1.032,00 1.032,00 1503901476 G/60401/31100/46250 
Servei Salut 

Pública 

AJ. 
MONTORNÈS 
DEL VALLÈS 

P0813500F 14Y103904 
Implantació de la geotèrmia a 
l'edifici de l'Ajuntament. Fase I 

2014/0000070 5.099,00 5.099,00 1503901617 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

AJ. 
MONTORNÈS 
DEL VALLÈS 

P0813500F 14Y106180 
Programa d'educació ambiental a 

les escoles 
2014/0000071 1.689,00 1.689,00 1503901647 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. MONTSENY P0813600D 14Y106732 
Campanya informativa i de censat 

d'animals domèstics 
2014/0000020 250,00 250,00 1503901478 G/60401/31100/46250 

Servei Salut 
Pública 

AJ. OLVAN P0814300J 14Y107240 Olvaneja 2014 2014/0000175 1.000,00 1.000,00 1503901552 G/13101/33400/46250 
Oficina Estudis i 

Recursos 
Culturals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expedient 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import baixa 
(EUR) 

Ajust de valor 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. ORPÍ P0815100C 14Y104799 caminada popular 2014/0000057 900,00 900,00 1503901383 G/30400/34100/46250 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

AJ. PALAFOLLS P0815400G 14Y104805 
ESPORT ADAPTAT I CICLE DE 
PASSEJADES PER A LA GENT 

2014/0000057 500,00 500,00 1503901385 G/30400/34100/46251 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

AJ. PINEDA DE 
MAR 

P0816200J 14Y106018 
Aïllament acústic Sala Polivalent 

Biblioteca Municipal 
2014/0000069 8.845,00 8.845,00 1503901635 G/50500/17220/46250 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 

AJ. PINEDA DE 
MAR 

P0816200J 14Y106126 
Campanya residus/Educació 

ambiental 
2014/0000071 1.689,00 1.689,00 1503901649 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. PLA DEL 
PENEDES, EL 

P0816300H 14Y107252 FESTA D'ESTIU 2014/0000175 1.000,00 1.000,00 1503901553 G/13101/33400/46250 
Oficina Estudis i 

Recursos 
Culturals 

AJ. PLA DEL 
PENEDES, EL 

P0816300H 14Y105474 FIRES MUNICIPI 2014 2014/0000067 1.000,00 1.000,00 1503901574 G/30300/43100/46250 
Servei de 

Comerç Urbà 

AJ. POLINYÀ P0816600A 14Y106052 
Activitat Lúdico-Participativa per 

plantar 25 arbres en la via pública 
amb la participació veïnal 

2014/0000071 1.473,00 1.473,00 1503901650 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. 
PUIGDÀLBER 

P0817300G 14Y106490 
Actuacions de Sanitat Ambiental al 

municipi de Puigdàlber 
2014/0000020 2.608,68 2.608,68 1503901490 G/60401/31100/46250 

Servei Salut 
Pública 

AJ. RAJADELL P0817700H 14Y103959 
COMPRA DE COMPOSTADORS 

COMUNITARIS 
2014/0000070 2.083,00 2.083,00 1503901618 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

AJ. RAJADELL P0817700H 14Y106128 
CAMPANYA DE 

SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 
2014/0000071 1.006,00 1.006,00 1503901651 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. RELLINARS P0817800F 14Y106497 
ATENCIO I TRACTAMENT 

ANIMALS COMPANYIA 
2014/0000020 1.000,00 1.000,00 1503901493 G/60401/31100/46250 

Servei Salut 
Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expedient 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import baixa 
(EUR) 

Ajust de valor 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. RIPOLLET P0817900D 14Y106118 Activitats de educació ambiental 2014/0000071 1.868,00 1.868,00 1503901652 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. RUPIT I 
PRUIT 

P0818500A 14Y104758 Gimnàstica per la gent gran 2014/0000057 1.766,00 1.766,00 1503901388 G/30400/34100/46251 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

AJ. SALDES P0818900C 14Y106132 xerrades i tallers de Medi Ambient 2014/0000071 1.000,00 1.000,00 1503901653 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. SALDES P0818900C 14Y106509 
ACTUACIÓ COLÒNIES 

CONTROLADES DE GATS. 
ACTUACIONS CLÍNIQUES 

2014/0000020 1.000,00 1.000,00 1503901496 G/60401/31100/46250 
Servei Salut 

Pública 

AJ. SANT 
CUGAT 

SESGARRIGUES 
P0820500G 14Y106541 

Tallers d'alimentació saludable a 
l'escola de primària Les Vinyes 

2014/0000020 1.000,00 1.000,00 1503901501 G/60401/31100/46250 
Servei Salut 

Pública 

AJ. SANT ISCLE 
DE VALLALTA 

P0819200G 14Y106020 
Adequació acústica del local de 

benestar social 
2014/0000069 1.325,00 1.325,00 1503901636 G/50500/17220/46250 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 

AJ. SANT ISCLE 
DE VALLALTA 

P0819200G 14Y103962 

Substitució de bombetes i 
fluorescents convencionals per baix 

consum o leds en edificis 
municipals. 

2014/0000070 2.434,00 2.434,00 1503901620 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 
AJ. SANT JOAN 

DE 
VILATORRADA 

P0822500E 14Y107806 Aula d'estudi 2014/0000196 1.582,00 1.582,00 1503901602 G/60500/32000/46250 
Gerència de 

Serveis 
d'Educació 

AJ. SANT PERE 
DE RIBES 

P0823100C 14Y106117 

CAMPANYES DIVULGATIVES 
PER A LA MILLORA DELS 

SERVEIS DE RECOLLIDES 
SELECTIVES (MOBLES 

VOLUMINOSOS I RESTES 
VEGETALS) 

2014/0000071 1.689,00 1.689,00 1503901655 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. SANT 
QUINTI DE 
MEDIONA 

P0823600B 14Y104619 BEQUES ESPORTIVES 2014/0000057 2.645,00 2.645,00 1503901392 G/30400/34100/46251 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expedient 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import baixa 
(EUR) 

Ajust de valor 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. SANT 
VICENÇ DELS 

HORTS 
P0826300F 14Y107932 

Dispensador de volants del padró 
d'habitants 

2014/0000068 5.000,00 5.000,00 1503901548 G/20300/49100/46250 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

AJ. SANTPEDOR P0819100I 14Y103961 
Reducció potencia instal·lada en 

l'enllumenat públic 
2014/0000070 2.309,00 2.309,00 1503901622 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

AJ. STA. FE DEL 
PENEDES 

P0824900E 14Y104649 Passejada per a la gent gran 2014/0000057 500,00 500,00 1503901396 G/30400/34100/46251 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

AJ. STA. FE DEL 
PENEDES 

P0824900E 14Y106205 
Eficiència energètica, estalvi 

d'energia i lluita contra el canvi 
climàtic 

2014/0000071 1.000,00 1.000,00 1503901657 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. STA. MARIA 
D'OLÓ 

P0825800F 14Y106357 Animals de companyia: Control 2014/0000020 1.000,00 1.000,00 1503901529 G/60401/31100/46250 
Servei Salut 

Pública 

AJ. TALAMANCA P0827700F 14Y106907 
Desinsectació i desratització dels 

edificis públics de Talamanca 
2014/0000020 950,00 950,00 1503901531 G/60401/31100/46250 

Servei Salut 
Pública 

AJ. TORRE DE 
CLARAMUNT, LA 

P0828600G 14Y106924 control integral de plagues 2014/0000020 1.500,00 1.500,00 1503901535 G/60401/31100/46250 
Servei Salut 

Pública 
AJ. TORRE DE 

CLARAMUNT, LA 
P0828600G 14Y106925 

Atenció a animals abandonats a la 
via pública 

2014/0000020 1.000,00 1.000,00 1503901536 G/60401/31100/46250 
Servei Salut 

Pública 

AJ. TORRELAVIT P0828700E 14Y104716 
Esport per prevenir el risc 

d'exclusió: Activa't i 
2014/0000057 800,00 800,00 1503901402 G/30400/34100/46251 

Oficina 
d'Activitats 
Esportives 

AJ. TORRELLES 
DE LLOBREGAT 

P0828900A 14Y106219 
Segon Cicle de formació ambiental 

sobre Energia. 
2014/0000071 1.329,00 1.329,00 1503901658 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. VILASSAR 
DE MAR 

P0821700B 14Y107939 
4110 Interacció entre l'aplicació 

GIA i el altres aplicacions 
informàtiques 

2014/0000068 16.000,00 16.000,00 1503901549 G/20300/49100/46250 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expedient 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import baixa 
(EUR) 

Ajust de valor 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. VILASSAR 
DE MAR 

P0821700B 14Y106148 
4005 sensibilització i educació 

ambiental 
2014/0000071 1.689,00 1.689,00 1503901662 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Comunitat de 
Municipis del 
Voltreganès 

P0800211E 14Y106047 
Difusió dels principis de la nova 

cultura de l'aigua i l'ecologia dels 
sistemes aquàtics 

2014/0000071 1.000,00 1.000,00 1503901663 G/50500/17221/46650 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Consorci del 
Bages per a la 

gestió de residus 
Q0801200G 14Y106089 

Amb el compost, tanca el cicle! - 
Campanya de foment de la 

recollida selectiva de la form a 
través del compost. 

2014/0000071 1.689,00 1.689,00 1503901664 G/50500/17221/46750 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

EMD. 
BELLATERRA 

P0800249E 14Y104236 
DINAMITZACIÓ PROGRAMES 

ESPORTIUS LOCALS 
2014/0000057 1.994,00 1.994,00 1503901404 G/30400/34100/46851 

Oficina 
d'Activitats 
Esportives 

EMD. 
VALLDOREIX 

P0800003F 14Y105042 
AJUDA PER A LA MATRÍCULA DE 

CASALS D'ESTIU 
2014/0000057 1.000,00 1.000,00 1503901405 G/30400/34100/46851 

Oficina 
d'Activitats 
Esportives 
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Tercer. ACCEPTAR la renúncia total o parcial dels ajuts econòmics del Catàleg de 
serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a 
continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de valor 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. BERGA P0802200F 14Y104976 
CURSA SANT SILVESTRE-
CURSA 5 I 10 KM BERGA 

2014/0000057 2.846,00 1.081,73 
Es renuncia a una 

part ja abonada 
(veure acord sisè) 

G/30400/34100/46250 
Oficina d'Activitats 

Esportives 

AJ. CALLÚS P0803700D 14Y106650 
Atenció als animals abandonats a 

la via pública de Callús 
2014/0000020 1.000,00 1.000,00 1503901444 G/60401/31100/46250 

Servei Salut 
Pública 

AJ. CALONGE DE 
SEGARRA 

P0803600F 14Y107108 Nits de Calonge 2014/0000167 6.000,00 6.000,00 1503901563 G/13103/33410/46250 
Oficina Difusió 

Artística 

AJ. CASTELLNOU 
DE BAGES 

P0806100D 14Y103896 
Adequació de les lluminàries 
exteriors zona del Serrat de 

Castellnou 
2014/0000070 1.732,00 1.732,00 1503901603 G/50500/17210/46250 

Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat 

AJ. CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

P0807200A 14Y103910 
Adequació del pou dels horts 

municipals de Can Mercader per 
a reg dels mateixos horts 

2014/0000070 5.148,00 5.148,00 1503901228 G/50500/17210/46250 
Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

AJ. CUBELLES P0807300I 14Y106185 
Activitats de sensibilització 

ambiental 
2014/0000071 1.329,00 1.329,00 1503901181 G/50500/17221/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

AJ. FRANQUESES 
DEL VALLÈS, LES 

P0808500C 14Y104155 
Centres Locals de Serveis a les 

Empreses 
2014/0000184 37.283,44 6.502,23 1503901506 G/30103/43300/46250 

Servei Teixit 
Productiu 

AJ. IGUALADA P0810100H 14Y105612 

CREACIÓ DE PUNTS DE LLUM I 
AIGUA PER LES PARADES 

D'ALIMENTACIÓ DEL MERCAT 
DE LA MASUCA 

2014/0000067 4.000,00 4.000,00 1503901577 G/30300/43100/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

AJ. MATARO P0812000H 14Y105595 
Fira de la Restauració i la 

Gastronomia 
2014/0000067 4.000,00 4.000,00 1503901575 G/30300/43100/46250 

Oficina Mercats i 
Fires Locals 

AJ. MURA P0813800J 14Y106323 
Campanya per la promoció de 
tinença d'animals i atenció als 

animals abandonats 
2014/0000020 950,00 950,00 1503901479 G/60401/31100/46250 

Servei Salut 
Pública 

AJ. PACS DEL 
PENEDES 

P0815300I 14Y104803 
CURS DE GIMNÀSTICA PER 

ADULTS 
2014/0000057 1.500,00 1.500,00 1503901384 G/30400/34100/46251 

Oficina d'Activitats 
Esportives 

AJ. PACS DEL 
PENEDÈS 

P0815300I 14Y106017 Adquisició sonòmetre 2014/0000069 1.278,00 1.278,00 1503900805 G/50500/17220/46250 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió Ambiental 

AJ. PIERA P0816000D 14Y105472 
DINAMITZADOR EIX 
COMERCIAL URBÀ 

2014/0000067 750,00 750,00 1503901573 G/30300/43100/46250 
Servei de Comerç 

Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de valor 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. PUIG-REIG P0817400E 14Y106492 CONTROL DE PLAGUES 2014/0000020 6.499,50 1.185,68 1503901492 G/60401/31100/46250 
Servei Salut 

Pública 
AJ. SANT JOAN 

DE VILATORRADA 
P0822500E 14Y105673 

Punts de llum a la zona del 
mercat setmanal 

2014/0000067 4.000,00 4.000,00 1503901578 G/30300/43100/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

AJ. SANT 
LLORENÇ SAVALL 

P0822100D 14Y106432 
Recollida i atenció dels animals 
abandonats a la via pública al 

municipi de Sant Llorenç Savall 
2014/0000020 500,00 500,00 1503901509 G/60401/31100/46250 

Servei Salut 
Pública 

AJ. SANTA 
MARGARIDA 

MONTBUI 
P0825000C 14Y107128 Festival Montmàgic 2014/0000167 1.200,00 1.200,00 1503900876 G/13103/33410/46250 

Oficina Difusió 
Artística 

AJ. STA. 
MARGARIDA I ELS 

MONJO 
P0825100A 14Y105568 

Modernització de les estructures 
dels mercats de venda no 

sedentària 
2014/0000067 3.000,00 3.000,00 1503901576 G/30300/43100/46250 

Oficina Mercats i 
Fires Locals 

AJ. STA. 
SUSANNA 

P0826100J 14Y104667 Esport per a tothom 2014 2014/0000057 2.000,00 2.000,00 1503901398 G/30400/34100/46251 
Oficina d'Activitats 

Esportives 
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Quart. REDUIR l’import dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a continuació, per menor 
import justificat: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor (núm. 

doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AG. DESENV. 
ECON. DEL 

GARRAF 
Q0801811A 14Y104041 

Agència de desenvolupament  
econòmic local 

2014/0000188 25.000,00 0,01 1503901601 G/30102/43900/46750

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 
AJ. ARENYS DE 

MAR 
P0800600I 14Y105685 

Dinamització MM d'Arenys de 
Mar 

2014/0000067 1.500,00 142,53 1503900817 G/30300/43100/46250
Oficina de Mercats i Fires 

Locals 

AJ. ARENYS DE 
MAR 

P0800600I 14Y106579 

SANITAT AMBIENTAL. 
PREVENCIÓ DE L'EXPANSIÓ 

DEL MOSQUIT TIGRE I 
CONTROL INTEGRAL D'AUS 

URBANES 

2014/0000020 4.198,99 338,74 1503901435 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. ARGENÇOLA P0800800E 14Y104343 3era BTT d'Argençola 2014/0000057 1.098,00 57,05  1503901366 G/30400/34100/46250
Oficina d'Activitats 

Esportives 
AJ. ARGENÇOLA P0800800E 14Y106271 Recollida animals abandonats 2014/0000020 1.000,00 428,28 1503901436 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. BADIA DEL 
VALLÈS 

P0831200A 14Y106102 
Actuacions de sensibilització i 

comunicació en prevenció i 
gestió de residus 

2014/0000071 1.868,00 223,30  1503901641 G/50500/17221/46250
Oficina Tècnica 

d'Educació i Promoció 
Ambiental 

AJ. BAGA P0801600H 14Y104964 
AJUDA ECONÒMICA PER 

ACTIVITATS ESPORTIVES A 
BAGÀ 

2014/0000057 1.000,00 113,00  1503901367 G/30400/34100/46251
Oficina d'Activitats 

Esportives 

AJ. BALSARENY P0801800D 14Y104967 
BEQUES I AJUTS PER 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
2014/0000057 690,00 469,75  1503901368 G/30400/34100/46251

Oficina d'Activitats 
Esportives 

AJ. BALSARENY P0801800D 14Y106609 ANIMALS DE COMPANYIA 2014/0000020 1.000,00 108,80 1503901437 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. BEGUES P0802000J 14Y103883 

SUBSTITUCIÓ DE LÀMPADES 
CONVENCIONALS PER LED'S 

EN ELS EDIFICIS 
MUNICIPALS: AJUNTAMENT, 

ANNEX AJUNTAMENT, 
POLICIA LOCAL I 
ESCORXADOR 

2014/0000070 3.826,00 425,66 1503901608 G/50500/17210/46250
Oficina Tècnica de Canvi 

Climàtic i Sostenibilitat 

AJ. BEGUES P0802000J 14Y106610 
CONTROL DE PLAGUES 

URBANES (DD) I PREVENCIÓ 
EXPANSIÓ MOSQUIT TIGRE 

2014/0000020 5.100,00 233,98 1503901438 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. BERGA P0802200F 14Y105695 Fira del Joc i de Nadal 2014/0000067 1.500,00 1.268,87 1503901104 G/30300/43100/46250
Oficina de Mercats i Fires 

Locals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor (núm. 

doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. BERGA P0802200F 14Y106028 Adquisició sonòmetres 2014/0000069 7.989,00 1.032,41 1503901638 G/50500/17220/46250
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i Gestió 
Ambiental 

AJ. BERGA P0802200F 14Y103884 
IMPLANTACIÓ DE MESURES 

DE GESTIO SOSTENIBLE 
AMBIENTAL I ECONÒMIC 

2014/0000070 2.795,00 205,00 1503901609 G/50500/17210/46250
Oficina Tècnica de Canvi 

Climàtic i Sostenibilitat 

AJ. CABANYES, 
LES 

P0802700E 14Y106624 Cursos salut mental-emocional 2014/0000020 2.474,55 487,14 1503901441 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. CABRILS P0803000I 14Y104991 
NORDIC WALKING + BTT 

POLICIES 
2014/0000057 1.823,00 631,20 1503901369 G/30400/34100/46251

Oficina d'Activitats 
Esportives 

AJ. CALAF P0803100G 14Y106307 
Control de plagues urbanes, 
prevenció de la legionel·la i 

control d'aus 
2014/0000020 5.332,00 227,27 1503901442 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. CALDERS P0803400A 14Y105327 
Pla de dinamització comercial 

de Calders 
2014/0000067 1.500,00 213,67 1503900842 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. CALDES DE 
MONTBUI 

P0803300C 14Y106636 
Prevenció legionel·losi i control 

de coloms 
2014/0000020 4.869,53 534,78 1503901443 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. CALELLA P0803500H 14Y107475 
CATÀLEG DE PROMOCIÓ 

INTERNACIONAL 
2014/0000123 4.100,00 415,55 1503901591 G/10400/92060/46250

Direcció Relacions 
Internacionals 

AJ. CAMPINS P0803800B 14Y105009 FEM ESPORT 2014/0000057 1.424,00 324,00 1503901370 G/30400/34100/46251
Oficina d'Activitats 

Esportives 
AJ. CANET DE 

MAR 
P0803900J 14Y107109 Canet Rock Torna 2014/0000167 15.000,00 7.959,57 1503901564 G/13103/33410/46250 Oficina Difusió Artística 

AJ. CANYELLES P0804200D 14Y105522 
LÍNIES DE PROMOCIÓ DEL 

COMERÇ LOCAL 
2014/0000067 5.000,00 3.251,55 1503901568 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. CANYELLES P0804200D 14Y106656 

CONTROL DE PLAGUES 
URBANES I DE 

LEGIONEL·LOSI A 
CANYELLES 

2014/0000020 6.450,00 306,21 1503901445 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. CARME P0804700C 14Y106310 
Control integral de plagues 

urbanes 
2014/0000020 1.275,00 448,55 1503901447 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. CARME P0804700C 14Y106311 
Atenció als animals abandonats 

a la via pública 
2014/0000020 800,00 340,00 1503901448 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. 
CASTELLGALÍ 

P0806000F 14Y106681 SANITAT AMBIENTAL 2014/0000020 1.617,33 98,06 1503901449 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor (núm. 

doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. 
CASTELLNOU DE 

BAGES 
P0806100D 14Y106683 

Prevenció de la legionel·losi i 
control integral de plaques 

urbanes 
2014/0000020 1.750,00 1.046,16 1503901450 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. 
CASTELLNOU DE 

BAGES 
P0806100D 14Y106684 

Campanya actualització cens i 
atenció animals abandonats via 

pública 
2014/0000020 1.000,00 411,00 1503901451 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. CASTELLVÍ 
DE ROSANES 

P0806500E 14Y104772 
JORNADA DE L'ESPORT 

SALUDABLE 
2014/0000057 1.098,00 153,00 1503901373 G/30400/34100/46250

Oficina d'Activitats 
Esportives 

AJ. CASTELLVÍ 
DE ROSANES 

P0806500E 14Y104770 
BEQUES PER ACTIVITATS: 

Tots per l'esport! 
2014/0000057 3.000,00 15,00 1503901374 G/30400/34100/46251

Oficina d'Activitats 
Esportives 

AJ. CENTELLES P0806600C 14Y104774 Esport i lleure per a tothom 2014/0000057 4.140,00 17,07 1503901375 G/30400/34100/46251
Oficina d'Activitats 

Esportives 

AJ. CERVELLO P0806700A 14Y107563 

NETEJA PARCEL·LES NO 
EDIFICADES I ZONES 

VERDES DE TITULARITAT 
MUNICIPAL URB. STA. ROSA, 

GRANJA GARCIA, MAS DE 
CAN PI, TORRE VILETA I 

INTERCLUB 

2014/0000178 31.312,43 131,61 1503901582 G/50405/17200/46250
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. CERVELLO P0806700A 14Y107564 

TREBALLS FORESTALS DE 
REDUCCIÓ ARBRAT I 

ESTASSADA FRANGES URB. 
STA. ROSA, GRANJA GARCIA 

I MAS DE CAN PI 

2014/0000178 6.675,29 742,40 1503901588 G/50405/17200/46250
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. CERVELLÓ P0806700A 14Y105328 Fira de Comerç i Indústria 2014 2014/0000067 4.000,00 1.127,99 1503901257 G/30300/43100/46250
Oficina de Mercats i Fires 

Locals 
AJ. CORBERA DE 

LLOBREGAT 
P0807100C 14Y105604 Accions de foment de MVNS 2014/0000067 1.750,00 1.589,02 1503900839 G/30300/43100/46250

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

AJ. COLLBATÓ P0806800I 14Y107568 

TRACTAMENT DE LA 
VEGETACIÓ DE PARCEL·LES 

NO EDIFICADES 
TITULARITAT DE 
L'AJUNTAMENT 

2014/0000178 15.017,89 0,89 1503901583 G/50405/17200/46250
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor (núm. 

doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. COLLBATÓ P0806800I 14Y106330 

CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES URBANES; 

PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI; 
PREVENCIÓ MOSQUIT 

TIGRE 

2014/0000020 5.625,00 2.312,61 1503901452 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. COLLBATÓ P0806800I 14Y106331 
ATENCIO ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 

PUBLICA 
2014/0000020 1.000,00 400,00 1503901453 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. COLLBATÓ P0806800I 14Y105540 
Dinamització, promoció i 

consolidació Fira de Nadal 
2014/0000067 5.000,00 940,87 1503900796 G/30300/43100/46250

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

AJ. 
COLLSUSPINA 

P0806900G 14Y106407 
Control de plagues i legionel·la 
en el municipi de Collsuspina 

2014/0000020 1.612,50 129,00 1503901454 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT 

P0807200A 14Y106758 
Programa de Promoció de la 

Salut 2014 
2014/0000020 19.270,84 4.549,73 1503901455 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. DOSRIUS P0807400G 14Y107537 
Tractament de vegetació de 

parcel·les no edificades 
municipals 

2014/0000178 14.442,77 791,99 1503901584 G/50405/17200/46250
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. 
ESPARRAGUERA 

P0807500D 14Y105608 
Fira de productors artesans 

d'Esparreguera i el Montserratí 
2014/0000067 1.500,00 600,50 1503900891 G/30300/43100/46250

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

AJ. ESQUIROL, L' P0825400E 14Y106379 

CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES URBANES, 

LEGIONEL·LOSIS I AUS 
URBANES 

2014/0000020 3.000,00 742,50 1503901457 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. FONOLLOSA P0808300H 14Y103912 
SENSIBILITZACIÓ I 

PARTICIPACIÓ EN MATÈRIA 
DE RESIDUS A FONOLLOSA 

2014/0000070 1.940,00 193,40 1503901610 G/50500/17210/46250
Oficina Tècnica de Canvi 

Climàtic i Sostenibilitat 

AJ. FONOLLOSA P0808300H 14Y106776 
ATENCIÓ ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 

PUBLICA 
2014/0000020 1.000,00 77,00 1503901459 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. GALLIFA P0808600A 14Y104366 
MOU EL MELIC I CAMINADES 

POPULARS 
2014/0000057 2.165,00 1.005,80 1503901377 G/30400/34100/46251

Oficina d'Activitats 
Esportives 

AJ. GARRIGA, LA P0808700I 14Y106781 
Control Legionel·losi 

Equipaments Municipals +  
Control integral de plagues 

2014/0000020 7.130,38 54,31 1503901460 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor (núm. 

doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. GAVÀ P0808800G 14Y105383 
Projecte de foment de 
l'ocupació dels locals 

comercials buits de Gavà 
2014/0000067 1.000,00 54,88 1503900925 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. GIRONELLA P0809100A 14Y106792 
CONTROL DE PLAGUES 

URBANES I AUS URBANES 
2014/0000020 2.575,00 391,05 1503901461 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. 
GRANOLLERS 

P0809500B 14Y106284 
Programa de promoció de la 

salut 
2014/0000020 23.933,14 4.084,69 1503901462 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. GUALBA P0809600J 14Y104575 
AJUTS PER A L'ACTIVITAT 

ESPORTIVA PER A 
PREVENIR E 

2014/0000057 1.380,00 440,50 1503901378 G/30400/34100/46251
Oficina d'Activitats 

Esportives 

AJ. GUALBA P0809600J 14Y107538 
MANTENIMENT FRANJA 

PERIMETRAL LA 
LLOBREGOSA 

2014/0000178 2.826,40 131,20 1503901589 G/50405/17200/46250
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. GUALBA P0809600J 14Y106796 
DESRATITZACIÓ I 

PREVENCIÓ MOSQUIT 
TIGRE A GUALBA 

2014/0000020 3.000,00 462,00 1503901463 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. HOSTALETS 
DE PIEROLA, 

ELS 
P0816100B 14Y104820 

Cicle de passejades dels 
Hostalets de Pierola 

2014/0000057 500,00 95,40 1503901380 G/30400/34100/46251
Oficina d'Activitats 

Esportives 

AJ. LA GARRIGA P0808700I 14Y105381 La Garriga, comerç viu 2014/0000067 4.100,00 100,00 1503900843 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 
AJ. LA PALMA DE 

CERVELLÓ 
P5831301F 14Y105344 

Actuació per la gestió integral 
del Teixit Comercial urbà 

2014/0000067 3.000,00 206,71 1503900789 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. LA ROCA DEL 
VALLÈS 

P0818000B 14Y105481 Fira't i compra a La Roca 2014/0000067 2.000,00 1.536,31 1503901345 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. LA TORRE 
DE CLARAMUNT 

P0828600G 14Y105445 
Actuacions de foment del 

mercat setmanal dels 
diumenges 

2014/0000067 1.500,00 76,30 1503901266 G/30300/43100/46250
Oficina de Mercats i Fires 

Locals 

AJ. LLACUNA, LA P0810300D 14Y106815 
PROMOCIÓ ESTILS DE VIDA 

SALUDABLES 
2014/0000020 4.215,00 157,41 1503901464 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. LLAGOSTA, 
LA 

P0810400B 14Y106818 
Programes de sanitat ambiental 

(legionel·losi, control de 
plagues, aus urbanes) 

2014/0000020 7.999,94 482,94 1503901465 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. LLIÇÀ 
D'AMUNT 

P0810600G 14Y106195 
Activitats de sensibilització 

ambiental 
2014/0000071 1.689,00 373,77 1503901642 G/50500/17221/46250

Oficina Tècnica 
d'Educació i Promoció 

Ambiental 
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AJ. LLIÇÀ 
D'AMUNT 

P0810600G 14Y106822 
Control de plagues, prevenció 
de legionel·losis i mosquit tigre 

2014/0000020 3.250,00 294,84 1503901466 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. LLUÇÀ P0810800C 14Y106196 Festa del Medi Ambient a Lluçà 2014/0000071 1.000,00 598,60 1503901644 G/50500/17221/46250
Oficina Tècnica 

d'Educació i Promoció 
Ambiental 

AJ. LLUÇÀ P0810800C 14Y106824 

Control integral de pagues 
urbanes (desinsectació i 

desratització) i prevenció de la 
legionel·losi 

2014/0000020 1.200,00 327,45 1503901467 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. MALGRAT DE 
MAR 

P0810900A 14Y106828 
Activitats en sanitat ambiental 

2014 
2014/0000020 6.339,99 56,55 1503901468 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. 
MARTORELLES 

P0811400A 14Y106690 
Control integral de plagues 

urbanes i prevenció de 
l'expansió del mosquit tigre 

2014/0000020 3.375,00 104,43 1503901469 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. 
MARTORELLES 

P0811400A 14Y106691 
Xerrades d'alimentació 

saludable i taller de primers 
auxilis 

2014/0000020 350,00 150,00 1503901470 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. MASIES DE 
RODA, LES 

P0811500H 14Y106693 
Control de les plagues urbanes, 

rosegadors i legionel·losi 
2014/0000020 1.350,00 108,54 1503901471 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. MASNOU, EL P0811700D 14Y106092 
Actuacions de sensibilització i 

divulgació per fomentar la 
recollida de la FORM 

2014/0000071 1.650,00 728,00 1503901645 G/50500/17221/46250
Oficina Tècnica 

d'Educació i Promoció 
Ambiental 

AJ. MASNOU, EL P0811700D 14Y106343 

Prevenció de la legionel·losi / 
Control integrat de plagues 

urbanes / Prevenció de 
l'expansió del mosquit 

tigre/Control integral d'aus 
urbanes 

2014/0000020 9.000,00 1.875,33 1503901472 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. MOLINS DE 
REI 

P0812200D 14Y106032 
Adquisició dels elements 

complementaris al sonòmetre 
(calibrador, trípode, maleta) 

2014/0000069 1.000,00 0,50 1503901634 G/50500/17220/46250
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i Gestió 
Ambiental 

AJ. MOLLET DEL 
VALLÈS 

P0812300B 14Y105599 
Foment mercat i millora 

eficiència energètica 
2014/0000067 2.000,00 564,00 1503900746 G/30300/43100/46250

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 89

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor (núm. 

doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. MONISTROL 
DE CALDERS 

P0812700C 14Y107536 

Tractament de vegetació de 
parcel·les no edificades de 
titularitat de l'Ajuntament de 

Monistrol de Calders a l'àrea de 
la urbanització Masia del Solà 

2014/0000178 24.426,58 385,40 1503901585 G/50405/17200/46250
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. MONISTROL 
DE 

MONTSERRAT 
P0812600E 14Y106175 

VIII Jornades de Medi Ambient 
de Monistrol de Montserrat 

2014/0000071 1.329,00 792,84 1503901646 G/50500/17221/46250
Oficina Tècnica 

d'Educació i Promoció 
Ambiental 

AJ. MONTCADA I 
REIXAC 

P0812400J 14Y106714 
PROGRAMA DE SANITAT 

AMBIENTAL 
2014/0000020 9.150,00 2.556,15 1503901473 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. MONTGAT P0812500G 14Y106289 
control plagues urbanes 

(desinsectació, desratització i 
aus urbanes) 

2014/0000020 4.000,00 1.139,91 1503901474 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. MONTMAJOR P0813100E 14Y105775 
Activitats de participació, 

igualtat i joventut a Montmajor 
2014/0000080 5.639,93 144,93 1503901433 G/60300/23110/46250

Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 

AJ. MONTMAJOR P0813100E 14Y107225 
JORNADES  MICOLÒGIQUES  

A  MONTMAJOR 
2014/0000175 1.000,00 411,69 1503901546 G/13101/33400/46250

Oficina Estudis i Recursos 
Culturals 

AJ. MONTMELÓ P0813400I 14Y105366 
Suport a la Unió de Botiguers i 

Comerciants de Montmeló 
2014/0000067 3.000,00 1.500,00 1503900813 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. MONTORNÈS 
DEL VALLÈS 

P0813500F 14Y106728 
Control sanitari dels 

establiments de restauració 
col·lectiva social i comercial 

2014/0000020 3.212,50 413,82 1503901477 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. MONTSENY P0813600D 14Y105369 
Fira d'aliments artesans 

catalans 
2014/0000067 1.000,00 112,29 1503901102 G/30300/43100/46250

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

AJ. NAVARCLES P0813900H 14Y107119 
CLAM. Festival Internacional 

de Cinema Solidari de 
Navarcles 

2014/0000167 7.000,00 2.397,05 1503901566 G/13103/33410/46250 Oficina Difusió Artística 

AJ. NAVAS P0814000F 14Y106736 

SANITAT AMBIENTAL: 
CONTROL PLAGUES 

URBANES, LEGIONEL·LOSIS, 
MOSQUIT TIGRE I AUS 

URBANES 

2014/0000020 6.956,47 275,51 1503901480 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. NAVAS P0814000F 14Y106737 PROMOCIÓ DE LA SALUT 2014/0000020 1.750,00 700,87 1503901481 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. ÒDENA P0814200B 14Y106339 
Control integral de plagues 

urbanes a Òdena 
2014/0000020 5.913,00 426,19 1503901482 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 90

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor (núm. 

doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. ÒDENA P0814200B 14Y106340 Entorn sense fum 2014/0000020 1.452,00 210,38 1503901483 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. OLESA DE 
BONESVALLS 

P0814500E 14Y106439 
CONTROL DE PLAGUES 

URBANES: DESRATITZACIÓ I 
DESINSECTACIÓ 

2014/0000020 1.117,50 160,66 1503901484 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

P0814600C 14Y105559 Fira de l'Oli i el Comerç 2014/0000067 1.250,00 341,61 1503900725 G/30300/43100/46250
Oficina de Mercats i Fires 

Locals 

AJ. ORÍS P0814900G 14Y106265 
control integral de plagues 

urbanes- desratització 
2014/0000020 1.160,83 3,75 1503901485 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. ORPÍ P0815100C 14Y106122 
Pla de treball per l'optimització 
del servei de recollida de les 
deixalles a Orpí 2013 - 2015 

2014/0000071 1.006,00 0,49 1503901648 G/50500/17221/46250
Oficina Tècnica 

d'Educació i Promoció 
Ambiental 

AJ. ORPÍ P0815100C 14Y106444 
Atenció al animals abandonats 

a la via pública 
2014/0000020 500,00 102,50 1503901486 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. PALAFOLLS P0815400G 14Y107503 

Històries per a la 
conscienciació cooperativa. 

Agenda escolar 2015 pel treball 
dels valors associats a la 

cooperació per al 
desenvolupament i els drets 

humans. L'exemple de Palafolls 
i San Isidro (Nicaragua). 

2014/0000123 6.054,40 1.202,95 1503901592 G/10400/92400/46250
Oficina Cooperació al 

Desenvolupament 

AJ. PALAU-
SOLITÀ I 

PLEGAMANS 
P0815500D 14Y105654 

Millores en la seguretat del 
mercat setmanal 

2014/0000067 1.700,00 65,29 1503900792 G/30300/43100/46250
Oficina de Mercats i Fires 

Locals 

AJ. PALLEJA P0815600B 14Y107504 Pallejà s'implica 2013 2014/0000123 4.189,06 1.782,17 1503901593 G/10400/92400/46250
Oficina Cooperació al 

Desenvolupament 

AJ. PALMA DE 
CERVELLO, LA 

P5831301F 14Y107525 
Cooperació i Solidaritat 2014 a 
la Palma-Festa x la solidaritat 

2014 
2014/0000123 2.000,00 730,20 1503901594 G/10400/92400/46250

Oficina Cooperació al 
Desenvolupament 

AJ. PIERA P0816000D 14Y106462 Prevenció de la legionel·losi 2014/0000020 1.925,00 1.011,40 1503901487 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. PIERA P0816000D 14Y106463 
COM PODEM COMBATRE 

L'OBESITAT INFANTIL? 
MUSICOTERAPIA EN FAMÍLIA

2014/0000020 2.520,55 1.365,60 1503901488 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. PINEDA DE 
MAR 

P0816200J 14Y106469 
Prevenció legionel·losi, control 

DDD i aus urbanes 
2014/0000020 7.826,03 369,28 1503901489 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 
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AJ. POLINYÀ P0816600A 14Y105309 
Actuacions d'assessorament i 

dinamització 2014 
2014/0000067 2.000,00 216,33 1503900662 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. PRAT DE 
LLOBREGAT, EL 

P0816800G 14Y107505 

Activitats de Sensibilització i 
Educació per al 

desenvolupament, Drets 
Humans i Pau 

2014/0000123 17.200,00 3.832,14 1503901595 G/10400/92400/46250
Oficina Cooperació al 

Desenvolupament 

AJ. PRATS DE 
REI, ELS 

P0816900E 14Y104448 NOVENA CURSA POPULAR 2014/0000057 1.098,00 625,20 1503901386 G/30400/34100/46250
Oficina d'Activitats 

Esportives 
AJ. PREMIÀ DE 

DALT 
P0823000E 14Y104782 ESPORT PER LA INCLUSIÓ 2014/0000057 1.000,00 150,00 1503901387 G/30400/34100/46251

Oficina d'Activitats 
Esportives 

AJ. PREMIÀ DE 
DALT 

P0823000E 14Y105462 
Dinamització comercial del 

barri Santa Maria-Santa Anna-
Tió 

2014/0000067 2.000,00 11,71 1503900663 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. PUIGDÀLBER P0817300G 14Y106491 
TREBALLEM L'EDUCACIÓ 

POSTURAL 
2014/0000020 2.175,74 462,33 1503901491 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. RIPOLLET P0817900D 14Y105587 Vals de compra 2014/0000067 1.000,00 405,75 1503900818 G/30300/43100/46250
Oficina de Mercats i Fires 

Locals 
AJ. RIPOLLET P0817900D 14Y106423 Sanitat Ambiental 2014/0000020 6.900,00 1.276,77 1503901494 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. ROCA DEL 
VALLÈS, LA 

P0818000B 14Y106498 

Suport al desenvolupament 
d'activitats de salut ambiental. 

Control integral de plagues 
urbanes 

2014/0000020 7.826,03 1.751,26 1503901495 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SALDES P0818900C 14Y105487 
18è Mercat artesanal de tardor 

a Saldes 
2014/0000067 1.000,00 818,73 1503901103 G/30300/43100/46250

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

AJ. SALDES P0818900C 14Y107262 
II CONCERT DE MUSICA DE 

SALDES 
2014/0000175 1.000,00 400 1503901545 G/13101/33400/46250

Oficina Estudis i Recursos 
Culturals 

AJ. SALLENT P0819000A 14Y106512 
Manteniment del Refugi 
d'Animals "El Castell" 

2014/0000020 4.923,00 1.871,76 1503901497 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT 
ANDREU DE LA 

BARCA 
P0819500J 14Y106136 

Prevenció i gestió dels residus 
(Campanya de sensibilització, 
adreçada a la ciutadania, per 

millorar la recollida selectiva de 
matèria orgànica. FORM) 

2014/0000071 1.689,00 159,56 1503901654 G/50500/17221/46250
Oficina Tècnica 

d'Educació i Promoció 
Ambiental 
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AJ. SANT 
CEBRIÀ DE 
VALLALTA 

P0820200D 14Y106534 
LLUITEM CONTRA LES 

PLAGUES 2014 
2014/0000020 4.869,53 2.126,16 1503901498 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT 
CELONI 

P0820100F 14Y106245 
Projectes i activitats en matèria 

de sanitat ambiental 
2014/0000020 8.521,67 4.084,67 1503901499 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT 
CLIMENT DE 
LLOBREGAT 

P0820300B 14Y106304 

CONTROL PLAGUES 
EDIFICIS MPALS. I 

LEGIONEL·LA ESCOLA 
BRESSOL I 

PISCINA/POLIESPORTIU 

2014/0000020 3.826,06 2.847,86 1503901500 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT 
ESTEVE 

SESROVIRES 
P0820700C 14Y104900 

Beques escoles esportives 
municipals 

2014/0000057 2.500,00 1.671,48 1503901389 G/30400/34100/46251
Oficina d'Activitats 

Esportives 

AJ. SANT FELIU 
DE CODINES 

P0820900I 14Y105669 
Promoció i dinamització de les 

fires locals 
2014/0000067 1.500,00 51,76 1503901295 G/30300/43100/46250

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

AJ. SANT FELIU 
DE CODINES 

P0820900I 14Y105495 
Pla de dinamització comercial a 

Sant Feliu de Codines 
2014/0000067 3.000,00 1.431,84 1503900718 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. SANT FELIU 
DE LLOBREGAT 

P0821000G 14Y105567 
Pla d'emergència i seguretat al 

recinte firal 
2014/0000067 3.000,00 0,04 1503900840 G/30300/43100/46250

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

AJ. SANT FELIU 
DE LLOBREGAT 

P0821000G 14Y104010 
MODIFICACIÓ PER UN 

ENLLUMENAT SOSTENIBLE 
A LES ESCOLES PUBLIQUES 

2014/0000070 4.581,00 490,00 1503901619 G/50500/17210/46250
Oficina Tècnica de Canvi 

Climàtic i Sostenibilitat 

AJ. SANT 
FRUITÓS DE 

BAGES 
P0821200C 14Y104908 

Programa de beques 
esportives per prevenir risc d' 

2014/0000057 3.500,00 887,00 1503901390 G/30400/34100/46251
Oficina d'Activitats 

Esportives 

AJ. SANT JAUME 
DE FRONTANYÀ 

P0821500F 14Y104918 CAMINADA POPULAR 2014/0000057 1.098,00 158,00 1503901391 G/30400/34100/46250
Oficina d'Activitats 

Esportives 
AJ. SANT JAUME 
DE FRONTANYÀ 

P0821500F 14Y105499 Fira d'Artesans 2014/0000067 1.000,00 205,77 1503900726 G/30300/43100/46250
Oficina de Mercats i Fires 

Locals 
AJ. SANT JAUME 
DE FRONTANYÀ 

P0821500F 14Y106558 
CAMPANYA GOSSOS A SANT 

JAUME DE FRONTANYÀ 
2014/0000020 400,00 122,50 1503901502 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT JOAN 
DE 

VILATORRADA 
P0822500E 14Y106562 

Programa Municipal de 
Seguretat Alimentària de Sant 

Joan de Vilatorrada 2014 
2014/0000020 2.028,00 80,13 1503901503 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 
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AJ. SANT JULIÀ  
DE VILATORTA 

P0821800J 14Y104011 
Reducció de la potència i el 

consum energètic a 
l'enllumenat públic 

2014/0000070 3.461,00 275,84 1503901621 G/50500/17210/46250
Oficina Tècnica de Canvi 

Climàtic i Sostenibilitat 

AJ. SANT JUST 
DESVERN 

P0821900H 14Y106741 
Control i prevenció de plagues 

urbanes, mosquits i 
legionel·losi 

2014/0000020 8.173,85 709,38 1503901504 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT JUST 
DESVERN 

P0821900H 14Y106742 Promoció de la Salut 2014/0000020 5.750,00 1.215,40 1503901505 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT 
LLORENÇ 
SAVALL 

P0822100D 14Y106430 Prevenció de la legionel·losi 2014/0000020 3.927,68 187,76 1503901508 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT MARTÍ 
D'ALBARS 

P0822300J 14Y106749 Servei de desratització 2014/0000020 1.200,00 47,01 1503901510 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT MARTÍ 
D'ALBARS 

P0822300J 14Y106750 Recollida d'animals 2014/0000020 1.000,00 530,08 1503901511 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT MARTÍ 
DE CENTELLES 

P0822200B 14Y106746 

SANITAT AMBIENTAL 
(PLAGUES I AUS URBANES) 

DE SANT MARTÍ DE 
CENTELLES 

2014/0000020 1.350,00 406,20 1503901512 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT MARTÍ 
SESGUEIOLES 

P0822800I 14Y106752 

Realització de campanya 
ordenança municipal i atenció 

als animals abandonats a la via 
pública 

2014/0000020 1.000,00 527,50 1503901513 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT MATEU 
DE BAGES 

P0822900G 14Y105823 
MEMÒRIA I NATURA A LA 

SERRA DE CASTELLTALLAT 
2014/0000080 4.283,20 0,20 1503901434 G/60300/23110/46250

Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 

AJ. SANT PERE 
DE RIBES 

P0823100C 14Y107550 

TRACTAMENT DE 
VEGETACIÓ DE PARCEL·LES 

NO EDIFICADES DE LES 
URBANITZACIONS CAN 

LLOSES-CAN MARCER, CAN 
PERE DE LA PLANA I MAS 

ALBA 

2014/0000178 9.280,24 52,94 1503901586 G/50405/17200/46250
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. SANT PERE 
DE RIBES 

P0823100C 14Y106415 
Prevenció de la legionel·losi i 
de l'extensió del mosquit tigre 

2014/0000020 7.999,94 5,96 1503901514 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 
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AJ. SANT PERE 
DE 

RIUDEBITLLES 
P0823200A 14Y106433 

Control d'aus urbanes - 
Desratització de zones urbanes 

i edificis municipals 
2014/0000020 4.000,00 2.634,90 1503901515 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT PERE 
DE TORELLÓ 

P0823300I 14Y106836 
Control legionel·la, plagues i 

aus urbanes 
2014/0000020 6.608,65 1.197,45 1503901516 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT POL DE 
MAR 

P0823500D 14Y106093 
MILLORA DE LA RECOLLIDA 

SELECTIVA DE LA FORM 
2014/0000071 1.689,00 1.274,79 1503901656 G/50500/17221/46250

Oficina Tècnica 
d'Educació i Promoció 

Ambiental 

AJ. SANT 
QUIRZE SAFAJA 

P0823900F 14Y104628 
ACTIVITATS ESPORTIVES 
PER PREVENIR EL RISC 

D'EXCLUSIÓ 
2014/0000057 690,00 166,00 1503901393 G/30400/34100/46251

Oficina d'Activitats 
Esportives 

AJ. SANT 
QUIRZE SAFAJA 

P0823900F 14Y107539 

TRACTAMENT VEGETACIÓ 
PARCEL·LES NO 

EDIFICADES DE PLA I 
PINARS DEL BADÓ 

2014/0000178 5.675,14 283,76 1503901590 G/50405/17200/46250
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. SANT 
QUIRZE SAFAJA 

P0823900F 14Y106850 
ACTIVITATS PER A 

FOMENTAR ELS HABITS 
SALUDABLES 

2014/0000020 1.260,00 77,04 1503901517 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT 
SADURNÍ  
D'ANOIA 

P0824000D 14Y107493 

Activitats de sensibilització per 
la cooperació al 

desenvolupament dels països 
del Sud 

2014/0000123 5.440,00 1.540,32 1503901596 G/10400/92400/46250
Oficina Cooperació al 

Desenvolupament 

AJ. SANT 
VICENÇ DE 
CASTELLET 

P0826200H 14Y106883 
CONTROL PLAGUES I 

LEGIONEL·LOSI 
2014/0000020 6.750,00 1.433,00 1503901518 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANT 
VICENÇ DE 
MONTALT 

P0826400D 14Y104116 

FORMA'T 2014 (PROGRAMA 
MANCOMUNAT DE 

FORMACIÓ PER 
L'OCUPACIÓ) 

2014/0000182 9.000,00 7.698,27 1503901551 G/30101/24100/46250
Servei de Mercat de 

Treball 

AJ. SANT 
VICENÇ DE 
MONTALT 

P0826400D 14Y106888 

Pla de control de plagues 
urbanes, Pla d'autocontrol de la 
legionel·losis i Pla de prevenció 

i control del mosquit tigre a 
Sant Vicenç de Montalt. 

2014/0000020 8.695,59 281,63 1503901519 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor (núm. 

doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. SANT 
VICENÇ DELS 

HORTS 
P0826300F 14Y106886 Projectes de Sanitat Ambiental 2014/0000020 7.130,38 922,02 1503901520 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SANTA 
MARIA DE 

MARTORELLES 
P0825600J 14Y105422 Fira de Nadal 2014/0000067 1.000,00 253,01 1503900859 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. SANTA 
PERPÈTUA 
MOGODA 

P0826000B 14Y105424 Pla de dinamització comercial 2014/0000067 1.500,00 846,61 1503900787 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. SEVA P0826900C 14Y104682 Tots podem fer esport 2014/0000057 2.300,00 1,15 1503901394 G/30400/34100/46251
Oficina d'Activitats 

Esportives 

AJ. SEVA P0826900C 14Y106894 
Control integral de plagues 

urbanes 
2014/0000020 6.260,82 819,22 1503901521 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SITGES P0827000A 14Y106898 
PROGRAMA DE SANITAT 

AMBIENTAL 
2014/0000020 8.000,00 1.997,07 1503901522 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SORA P0827200G 14Y106901 
Recollida i acollida d'animals de 

companyia abandonats o 
perduts 

2014/0000020 558,97 0,01 1503901523 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. STA. 
COLOMA DE 
CERVELLÓ 

P0824400F 14Y106856 
Campanya de Seguretat i 

Higiene Alimentària 
2014/0000020 5.539,28 31,80 1503901524 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. STA. FE DEL 
PENEDÈS 

P0824900E 14Y104648 Beques esportives 2014/0000057 1.000,00 490,00 1503901395 G/30400/34100/46251
Oficina d'Activitats 

Esportives 
AJ. STA. FE DEL 

PENEDÈS 
P0824900E 14Y107067 Música als baluards 2014/0000167 1.000,00 691,27 1503901567 G/13103/33410/46250 Oficina Difusió Artística 

AJ. STA. 
MARGARIDA DE 

MONTBUI 
P0825000C 14Y106375 

Control integral de plagues 
urbanes i Prevenció de la 

legionel·losi 
2014/0000020 6.525,00 53,38 1503901525 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. STA. MARIA 
DE 

MARTORELLES 
P0825600J 14Y106873 

Manteniment de colònies de 
gats, atenció als animals 

abandonats a la via pública. 
2014/0000020 1.000,00 885,00 1503901526 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. STA. MARIA 
DE MIRALLES 

P0825700H 14Y106294 
Atenció als animals abandonats 

a la via pública 
2014/0000020 800,00 233,00 1503901527 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor (núm. 

doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. STA. MARIA 
DE 

PALAUTORDERA 
P0825900D 14Y106874 

SUPORT EN CONTROL DE 
PLAGUES, LEGIONEL·LA EN 
EQUIP. MUNIC. I POBLACIÓ 

COLOMS 

2014/0000020 8.521,67 853,08 1503901528 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. STA. MARIA 
D'OLÓ 

P0825800F 14Y104380 Fes esport 2014/0000057 3.050,00 154,69 1503901397 G/30400/34100/46251
Oficina d'Activitats 

Esportives 
AJ. STA. 

SUSANNA 
P0826100J 14Y106879 

Sanitat ambiental a Santa 
Susanna 

2014/0000020 3.375,00 62,63 1503901530 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. SÚRIA P0827400C 14Y104436 
Tothom pot gaudir de l'esport a 

l'estiu 
2014/0000057 3.220,00 445,48 1503901399 G/30400/34100/46251

Oficina d'Activitats 
Esportives 

AJ. 
TAGAMANENT 

P0827600H 14Y103935 

INSTAL·LACIÓ D'UN DIPÒSIT 
D'INÈRCIA PER LA CALDERA 
DE BIOMASSA DE L'EDIFICI 

CONSISTORIAL 

2014/0000070 2.700,00 270,00 1503901623 G/50500/17210/46250
Oficina Tècnica de Canvi 

Climàtic i Sostenibilitat 

AJ. 
TAVÈRNOLES 

P0827500J 14Y104386 
Activitats Esportives per als 

ciutadans de Tavèrnoles 
2014/0000057 575,00 450,00 1503901400 G/30400/34100/46251

Oficina d'Activitats 
Esportives 

AJ. 
TAVÈRNOLES 

P0827500J 14Y103984 

MESURES D’ESTALVI 
ENERGÈTIC EN 

L’ENLLUMENAT INTERIOR 
DE LES OFICINES DE 
L’AJUNTAMENT DE 

TAVÈRNOLES 

2014/0000070 2.666,00 431,37 1503901624 G/50500/17210/46250
Oficina Tècnica de Canvi 

Climàtic i Sostenibilitat 

AJ. 
TAVÈRNOLES 

P0827500J 14Y106360 

Manteniment de colònies de 
gats en l'àmbit urbà i atenció 

als animals abandonats a la via 
pública 

2014/0000020 1.000,00 496,72 1503901532 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. TEIÀ P0828100H 14Y106913 
CONTROL DE PLAGUES  I 

PREVENCIÓ DE LA 
LEGIONEL·LOSI 

2014/0000020 4.173,88 489,01 1503901533 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. TERRASSA P0827900B 14Y106910 
PROGRAMA MUNICIPAL DE 

SANITAT AMBIENTAL 
2014/0000020 14.608,58 2.400,22 1503901534 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. TIANA P0828200F 14Y105293 
Pla dinamització comercial 

2014 
2014/0000067 2.000,00 1.414,74 1503900977 G/30300/43100/46250 Servei de Comerç Urbà 

AJ. TONA P0828300D 14Y105637 Tona és Fira 2014 2014/0000067 5.000,00 1.301,79 1503900745 G/30300/43100/46250
Oficina de Mercats i Fires 

Locals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor (núm. 

doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. TORELLÓ P0828500I 14Y104711 
Fes el què t'agrada- beques per 

a la pràctica d'A. 
2014/0000057 1.000,00 466,16 1503901401 G/30400/34100/46251

Oficina d'Activitats 
Esportives 

AJ. TORRELLES 
DE LLOBREGAT 

P0828900A 14Y107544 
Tractament de la vegetació en 

parcel·les municipals de 
Cesalpina i Gan Güell 

2014/0000178 10.244,58 1.044,43 1503901587 G/50405/17200/46250
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. ULLASTRELL P0829000I 14Y106934 
ANIMALS ABANDONATS A LA 

VIA PÚBLICA 
2014/0000020 1.000,00 433,00 1503901537 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. VACARISSES P0829100G 14Y103941 
Auditoria energètica al 

equipament públic poliesportiu 
de Vacarisses 

2014/0000070 2.456,00 169,10 1503901625 G/50500/17210/46250
Oficina Tècnica de Canvi 

Climàtic i Sostenibilitat 

AJ. VACARISSES P0829100G 14Y106220 
Creació d'una web de mercat 

de segona ma i posterior  
formació en reciclatge 

2014/0000071 1.689,00 96,10 1503901659 G/50500/17221/46250
Oficina Tècnica 

d'Educació i Promoció 
Ambiental 

AJ. VACARISSES P0829100G 14Y106935 
Sanitat ambiental: plagues 

urbanes i control de legionel.la 
2014/0000020 5.408,70 544,50 1503901538 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. VALLBONA 
D'ANOIA 

P0829200E 14Y106297 
Control de plagues i aus 

urbanes 
2014/0000020 2.400,00 734,38 1503901539 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. VALLIRANA P0829600F 14Y106100 
Material de divulgació de la 

deixalleria municipal 
2014/0000071 1.689,00 941,22 1503901660 G/50500/17221/46250

Oficina Tècnica 
d'Educació i Promoció 

Ambiental 

AJ. VILADA P0830000F 14Y105452 

Materialització de campanyes 
de promoció i difusió i activitats 

paral·leles a la Fira que en 
reforcin la 

2014/0000067 3.600,00 447,99 1503901335 G/30300/43100/46250
Oficina de Mercats i Fires 

Locals 

AJ. VILADA P0830000F 14Y106948 
CONTROL INTEGRAL DE 

PLAGUES URBANES 
(desinsectació i desratització) 

2014/0000020 2.000,00 196,40 1503901540 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. VILADA P0830000F 14Y106950 
ATENCIÓ ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 

PÚBLICA 
2014/0000020 700,00 6,00 1503901541 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. VILADECANS P0830200B 14Y105545 
Accions de foment de Mercats 

Municipals 
2014/0000067 5.000,00 1.000,40 1503900922 G/30300/43100/46250

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

AJ. VILADECANS P0830200B 14Y104174 
Suport als Serveis de Foment 

de l'Activitat Empresarial 
2014/0000184 67.200,00 4.125,69 1503901507 G/30103/43300/46250 Servei Teixit Productiu 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor (núm. 

doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre gestor 

AJ. 
VILADECAVALLS 

P0830100D 14Y106224 

CAMPANYA DE PREVENCIÓ 
DELS ABOCAMENTS 

INCONTROLATS AL CARRER, 
FOMENT DE LA RECOLLIDA 

SELECTIVA I REDUCCIÓ 
DELS IMPROPIS 2014 

2014/0000071 1.689,00 459,62 1503901661 G/50500/17221/46250
Oficina Tècnica 

d'Educació i Promoció 
Ambiental 

AJ. VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 

P0830600C 14Y107501 
Programa 2014 d'Accions de 

Sensibilització 
2014/0000123 9.000,00 883,79 1503901597 G/10400/92400/46250

Oficina Cooperació al 
Desenvolupament 

AJ. VILANOVA 
DEL VALLÈS 

P0831000E 14Y106395 
Sanitat ambiental a Vilanova 

del Vallès 
2014/0000020 8.347,76 1.685,14 1503901542 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. VILANOVA I 
LA GELTRÚ 

P0830800I 14Y103991 

Equips de mesura - 
comptadors intel·ligents 

projecte Sumen Energia i altres 
accions 

2014/0000070 1.237,00 262,00 1503901626 G/50500/17210/46250
Oficina Tècnica de Canvi 

Climàtic i Sostenibilitat 

AJ. VILANOVA I 
LA GELTRÚ 

P0830800I 14Y106386 Control integral d'aus urbanes 2014/0000020 4.695,62 562,83 1503901543 G/60401/31100/46250 Servei Salut Pública 

AJ. VILASSAR DE 
MAR 

P0821700B 14Y105675 
4003 Programa dinamització 

dels paradistes del MM 
2014/0000067 2.000,00 0,01 1503900798 G/30300/43100/46250

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

CONS. PROM. 
MUNICIPIS DEL 

MOIANÈS 
Q5856406C 14Y104296 

ORGANITZACIÓ 
D'ACTIVITATS ESPORTIVES 

AL MOIANÈS- F 
2014/0000057 2.846,00 341,00 1503901403 G/30400/34100/46750

Oficina d'Activitats 
Esportives 
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Cinquè. ACCEPTAR la renúncia dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a continuació: 
 
Ens 
 destinatari 

AJ. SANTPEDOR 

NIF P0819100I 
Codi XGL 13/Y/95682 
Actuació Neteja viària hivernal al camí d'accés a Castellnou de Bages 
Núm. expedient 2013/0001867 
Import  
concedit ( EUR) 

2.568,00 

Import  
baixa ( EUR) 

1.284,00 

Ajust de valor 
(núm. doc. 
agrupat) 

1503901672 

Aplicació 
pressupostària 

G/50100/45302/46250 

Centre gestor Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures 
 
Sisè. SOL·LICITAR el reintegrament de l’import que s’indica a continuació, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la 
Diputació a favor d’aquest ens, s’efectuï la compensació: 
 

Ens destinatari Actuació Codi XGL 
Import a 

reintegrar 
(EUR) 

Centre gestor

Ajuntament de 
Berga 

Cursa Sant 
Silvestre – Cursa 5 

i 10 Km. 
14Y104976 1.081,73 

Oficina 
d’Activitats 
Esportives 

 
Setè. Notificar aquests acords als ens destinataris afectats.  
 
Servei de Contractació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar l’expedient de 
contractació relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 10 lots, aprovat per la Junta de Govern, en sessió de 26 de març de 
2015, amb rectificació d’esmenes aprovades per Junta de Govern de 30 d’abril 
de 2015, per un import pluriennal de 5.640.870,14 € (cinc milions sis-cents 
quaranta mil vuit-cents setanta euros amb catorze cèntims) (IVA inclòs), a favor 
de diversos adjudicataris.-   La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:: 
 
VIST l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària, mitjançant procediment 
obert amb un únic criteri d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada, categoria 
23 de l'annex II del TRSLCP, relatiu a la contractació del Servei de vigilància, 
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protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis 
corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, el qual va ser aprovat 
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de març de 2015 i 
esmenat per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de 30 d’abril de 2015, 
amb un pressupost màxim de licitació biennal (2 anys) de 5.493.763,84 € (IVA exclòs) 
més 1.153.690,40 €, en concepte de 21% d’IVA, que resulta un import total de 
6.647.454,24 €. Els lots objecte de licitació i els pressupostos màxims de cada lot van 
ser els següents: 
 
Lot 1) Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex: 
 

Lot 1 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies 
periòdiques) 435.182,40 € 91.388,30 € 526.570,70 € 
Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 3.122,00 € 655,62 € 3.777,62 €

TOTAL 438.304,40 € 92.043,92 € 530.348,32 € 
 

Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 200 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
Lot 2) Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison: 
 

Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 125.405,27 € 26.335,11 € 151.740,38 €
Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 4.683,00 € 983,43 € 5.666,43 €

TOTAL 130.088,27 € 27.318,54 € 157.406,81 €
 

Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 300 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
Lot 3) Vigilància, protecció i control d’accés del CERC: 
 

Lot 3 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 109.269,48 € 22.946,59 € 132.216,07 €
Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €
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Lot 3 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
TOTAL 110.830,48 € 23.274,40 € 134.104,88 €

 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
 
Lot 4) Vigilància, protecció i control d’accés del SPOTT: 
 

Lot 4 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 101.464,48 € 21.307,54 € 122.772,02 €
Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €

TOTAL 103.025,48 € 21.635,35 € 124.660,83 €
 

Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
 
Lot 5) Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres: 
 

Lot 5 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 110.600,00 € 23.226,00 € 133.826,00 €
Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €

TOTAL 112.161,00 € 23.553,81 € 135.714,81 €
 
 

Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 
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Lot 6) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - 
Edifici del Rellotge: 
 

Lot 6 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 978.042,28 € 205.388,88 € 1.183.431,16 €
Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €

TOTAL 979.603,28 € 205.716,69 € 1.185.319,97 €
 

Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
Lot 7) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord - 
Edifici Serradell Trabal – Edifici Migjorn: 
 

Lot 7 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 1.446.596,82 € 303.785,33 € 1.750.382,15 €
Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €

TOTAL 1.448.157,82 € 304.113,14 € 1.752.270,96 €
 

Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
Lot 8) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló 
Cambó - Pavelló Mestral: 
 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 

TOTAL LOT 8 
PART FIXA+PART 

VARIABLE 
    1.084.503,11 € 227.745,65 € 1.312.248,76 €

 
Desglossat de la manera següent: 
 

Lot 8 
Recinte Maternitat 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 687.173,11 € 144.306,35 € 831.479,46 €
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Lot 8 
Recinte Maternitat 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €

TOTAL 688.734,11 € 144.634,16€ 833.368,27 €
 

Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
Lot 8 

Pavellons Cambó i 
Mestral 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 395.769,00 € 83.111,49 € 478.880,49 €

TOTAL 395.769,00 € 83.111,49 € 478.880,49 €
 
Lot 9) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera: 
 

Lot 9 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 646.738,00 € 135.814,98 € 782.552,98 €

TOTAL 646.738,00 € 135.814,98 € 782.552,98 €
 
Lot 10) Vigilància, protecció i control d’accés de la PDL: 
 

Lot 10 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 440.352,00 € 92.473,92 € 532.825,92 €

TOTAL 440.352,00 € 92.473,92 € 532.825,92 €
 
ATÈS que es va publicar el corresponent anunci de licitació en el BOPB de data 7 
d’abril de 2015, rectificat per anunci de data 8 de maig de 2015 i en el Perfil de 
Contractant de la Diputació de Barcelona de les mateixes dates, i que la Mesa de 
Contractació de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, en sessió de 
data 27 de maig de 2015, realitzà l’obertura dels sobres de la documentació de les 
empreses presentades amb exclusió dels relatius als criteris d’adjudicació que 
depenen d’un judici de valor i del relatiu a l’oferta econòmica de les següents 
empreses: 
 
Plica núm. 1: ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL, es presenta als lots 2, 3 i 4. 
Plica núm. 2: SEGURIDAD LPM, SL, es presenta als lots 6, 7 i 8. 
Plica núm. 3: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA, es presenta als lots 3, 5 i 9. 
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Plica núm. 4: CIS COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, es presenta als lots 1, 
8 i 9. 

Plica núm. 5: SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA, es presenta als lots 
7, 8 i 10. 

Plica núm. 6: EULEN SEGURIDAD, SA, es presenta als lots 6, 9 i 10. 
Plica núm. 7: PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA, es presenta als lots 1, 6 i 8. 
Plica núm. 8: CLECE SEGURIDAD, SAU, es presenta als lots 1, 2 i 8. 
Plica núm. 9: PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, es presenta als lots 1, 6 i 8. 
Plica núm. 10: BARNA PORTERS SEGURETAT, SL, es presenta als lots 2, 3 i 4. 
Plica núm. 11: SABICO SEGURIDAD, SA, es presenta als lots 2, 4 i 5. 
Plica núm. 12: IMAN SEGURIDAD, SA, es presenta als lots 2, 4 i 7. 
Plica núm. 13: INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, es presenta als lots 2, 3 i 5. 
 
ATÈS que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, en sessió de data 29 de maig de 2015 va realitzar l’obertura del sobre 
enviat per correu en temps i forma de la documentació, amb exclusió dels relatius als 
criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor i del relatiu a l’oferta econòmica 
de les següents empreses:  
 
Plica núm. 14: OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, es presenta als lots 3, 5 i 

8. 
Plica núm. 15: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, es presenta als 

lots 8, 9 i 10. 
 
ATÈS que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, en sessió de data 3 de juny de 2015, va realitzar l’obertura del sobre 
núm. 2 corresponent als criteris de judici de valor de totes les empreses presentades i 
admeses als diferents lots i va donar trasllat del seu contingut al Gabinet de Seguretat 
Corporativa per tal que elaboressin el corresponent informe tècnic. 
 
ATÈS que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, en sessió de data 17 de juny de 2015, va procedir a la lectura de 
l’informe emès pel cap del Gabinet de Seguretat Corporativa de data 17 de juny de 
2015, la part del qual interessa es reprodueix a continuació: 
 
“ (...) 
 
Els criteris que depenen d’un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment 
obert i recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte, 
són els següents:  
 
Criteris que depenen d’un judici de valor (30%): 
 
Criteri 1.- Proposta tècnica que millori el seguiment de la prestació del servei i el 
sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat Corporativa, segons la norma UNE-EN-
ISO 9001:2008 i la formació i actualització del personal destinat al 
servei.......................................fins a 30 punts 
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Es puntuarà amb un màxim de 30 punts la proposta tècnica que permeti millorar el 
seguiment del sistema de qualitat referit a l’apartat 4 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i millori el seguiment de la prestació del servei, així com la 
formació i actualització del personal destinat al servei, d’acord amb el següent detall: 
 
- Sistema de formació continuada del personal de servei (al marge de la formació 
permanent obligatòria de 20 hores anuals de durada segons l’article 57 del Reglament 
de seguretat privada) 
.....................................................................................................................fins a 6 punts 
 
- Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei, de la capacitat 
física i l’aptitud psicològica del personal designat  i accions per a mantenir-la, tot 
d’acord als articles 28.1.c) i 28.3. de la Llei 5/2014, de 4 d’abril de Seguretat privada, 
del compliment del sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat i persona/es 
encarregada/es del control (compromís de dedicació de la figura designada i 
periodicitat de les 
verificacions)............................................................................................................. fins 
a 9 punts 
 
- Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els compromisos 
del sistema de qualitat ......................................... 
........................................................fins a 15 punts 
 
Segons aquests criteris, la valoració de les ofertes presentades per les 
empreses admeses, tenint en compte que aquestes ofertes s’han valorat i 
ponderat de forma independent per a cada lot, i segons les particularitats dels 
mateixos, donant com a resultat que una mateixa oferta en diferents lots pugui 
obtenir diferent puntuació en funció de la resta d’ofertes d’aquell lot, és la 
següent: 
 
Criteri 1 
 
LOT 1, Palau Güell i annex 
 
- Empresa D) CIS, COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, presenta per al 

Lot 1 Palau Güell i annex, la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua és adequat i està adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les 
condicions tècniques descrites en el PPTP. 

o Aporta una adequada planificació de la formació, estableix un calendari, 
horaris, durada de l’activitat formativa i el detall dels continguts. 

o Proposa un alt nombre d’hores (91 hores) dividides en 46 hores de 
formació continuada (8 cursos) i un curs de català de 45 a 120 hores en 
funció del nivell de cada vigilant. 

 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 106

 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 
sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 8 punts: 

 
o Oferta un bon sistema de seguiment i avaluació de la capacitat física i 

aptitud psicològica, mitjançant la realització de proves mèdiques i 
psicotècniques, proposant accions correctores en cas de detectar 
mancances en el personal de servei. 

o Ofereix una proposta clara i adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat i queden definits tots els aspectes 
sobre la gestió de la proposta. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector, 1 coordinador i 1 auditor de 
qualitat per a la realització de 3 inspeccions setmanals, 2 mensuals i 1 
semestral respectivament. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 9 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes proposa com a incentiu una considerable millora retributiva 
mitjançant l’assignació d’un complement anual de 150 euros per 
cadascun dels vigilants de servei i com a mesura qualitativa la 
verificació de l’assoliment dels compromisos de qualitat per a poder 
assolir el complement retributiu i l’assignació d’un únic complement de 
500 € per al vigilant que hagi assolit un major compromís i implicació 
amb el sistema de qualitat. 

 
- Empresa G) PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA, presenta per al Lot 1 Palau Güell 

i annex, la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 3,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant un alt nombre 
d’hores de formació (110 hores), dividides en 4 cursos específics de 50 
hores i 4 cursos d’un pla de formació complementària de 60 hores, tots 
ells amb els corresponents continguts formatius. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7,5 punts: 
 

o Ofereix una adequada proposta de seguiment i avaluació bimensual de 
la capacitat física i aptitud psicològica dels vigilants mitjançant la 
disposició d’un tècnic superior de l’empresa, sense proposar accions 
correctores en cas de detectar mancances en el personal de servei. 

o Ofereix una proposa adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat però parcialment definits alguns 
aspectes de com gestionarà la proposta. 
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o Oferta un acurat sistema d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector i 1 inspector de qualitat, 
proposant un alt nombre d’inspeccions (4 inspeccions setmanals i 1 de 
qualitat trimestral respectivament). 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 15 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, obté la màxima puntuació al oferir un extraordinari sistema 
d’incentius basat en l’assignació d’un complement mensual de 30 € per 
a cadascun dels 7 vigilants que han de prestar el servei, que assoleixin 
els requisits del sistema de gestió de qualitat i 2 dies festius addicionals 
en cas de no detectar incidències en la gestió dels serveis. 

 
- Empresa I) PROTECCION DE PATRIMONIOS, SA, presenta per al Lot 1 Palau 

Güell i annex, la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 4,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP. 

o En la proposta formativa s’estableix una adequada planificació, un 
calendari i durada de les activitats, els continguts de l’acció formativa i 
identifica la modalitat de la formació com a presencial. 

o Oferta un alt nombre d’hores  (92 hores), dividides en una formació 
inicial (12 h) i formació contínua (80h). 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 5,5 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica mitjançant reconeixements mèdics i 
qüestionaris de personalitat respectivament sense proposar accions per 
al seu manteniment. 

o Realitza una adequada proposta de verificació i avaluació del 
compliment del sistema de qualitat, exposant un pla de treball clar i una 
planificació de les activitats. 

o Identifica com avaluarà el desenvolupament del servei, destinant com a 
professionals a 1inspector de serveis i 1 inspector de qualitat per a 
realitzar 1 inspecció del servei setmanal. 

o Exposa que es duran a terme inspeccions aleatòries no planificades, 
sense concretar la periodicitat i el nombre, motiu pel qual no han estat 
objecte de valoració. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 4,5 punts: 
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o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i en comparació a la resta 
d’ofertes, es considera que ofereix un baix sistema d’incentius basat en 
un complement de 0,06 € per hora treballada per als vigilant que 
acompleixin els paràmetres de qualitat establerts. 

o Oferta altres mesures de contingut genèric i sense concretar quina 
relació tindrien amb l’acompliment de compromisos del sistema de 
qualitat del Gabinet de Seguretat, com enquestes de satisfacció, 
sistema de suggeriments, formació d’un comitè a l’empresa, ambient de 
treball, estabilitat laboral i econòmica, conciliació familiar i laboral, motiu 
pel qual no han estat objecte de valoració. 

 
- Empresa H) CLECE SEGURIDAD, SAU, presenta per al Lot 1 Palau Güell i annex, 

la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 4 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant 70 hores de 
formació dividits en 4 blocs formatius (formació inicial, idiomes, cursos 
específics i complementaris), degudament planificats, exposant-se els 
seus continguts, i descrivint el sistema d’avaluació de l’aprenentatge i 
identificant la modalitat formativa com a presencial. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 1,5 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica i es proposen com accions i seguiment la 
realització de proves físiques i tests psicotècnics per a determinar 
l’aptitud del personal subrogat i de nou ingrés. 

o Descriu un pla de qualitat i un sistema de gestió propi d’empresa, sense 
ser objecte de valoració al no aportar cap millora relacionada amb 
l’objecte del contracte. 

o Com a professionals que hi destinarà proposa que un dels vigilants de 
seguretat subrogats realitzi les funcions de coordinador, sense ser 
objecte de valoració al no aportar cap millora relacionada amb l’objecte 
del contracte. 

o Proposa un percentatge de dedicació setmanal de diferents figures 
professionals pel lot objecte del contracte, sense especificar com es 
desenvoluparà l’esmentada dedicació. 

o Oferta una estructura de suport per a la posada en marxa del contracte, 
sense concretar i sense ser objecte de valoració al no aportar cap 
millora incentiva relacionada amb l’objecte del contracte. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
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o Oferta com a incentiu una formació continuada de 70 hores que no ha 
estat objecte de valoració al no aportar cap millora incentiva relacionada 
amb l’objecte del contracte. 

o Proposa com a incentiu una retribució variable vinculada a una sèrie 
d’indicadors com assistència i puntualitat, qualitat de treball en grup, 
valoració del servei, funcionament global del centre, sense concretar 
quina millora retributiva o incentiu relacionat s’estableix, motiu pel qual 
no ha estat objecte de valoració. 

o Proposa altres mesures de contingut genèric i sense concretar quina 
relació mantenen amb els compromisos de cada vigilant amb el sistema 
de qualitat del Gabinet de Seguretat, com són flexibilitat temporal, 
recolzament a la família, desenvolupament professional i igualtat 
d’oportunitats, motiu pel qual no han estat objecte de valoració.  

 
LOT 2) Espai Francesca Bonnemaison 
 
- Empresa A) ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL, presenta per al Lot 2, Espai 

Francesca Bonnemaison, la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 0 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua no està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 0 punts: 
 

o En la seva proposta queda sense identificar el sistema de verificació i 
avaluació de la capacitat física i aptitud psicològica i la verificació i 
avaluació del compliment del sistema de qualitat. 

o Fa constar les figures del cap de seguretat de l’empresa, coordinador 
de serveis i inspector però sense aportar una proposta concreta que 
pugui ser objecte de valoració. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o No oferta cap incentiu 
 
Empresa M) INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, per al Lot 2, Espai Francesca 
Bonnemaison, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant 80 hores de 
formació contínua. 
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o Aporta una adequada planificació de la formació, estableix un calendari 
i durada de l’activitat formativa i s’exposen els continguts de l’acció 
formativa. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 8 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica i es proposen com accions i seguiment uns 
cursos de  manteniment. 

o Proposa un sistema de verificació i avaluació del compliment del 
sistema de qualitat sense desenvolupar-lo en detall. 

o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1 
inspector i un cap de seguretat per a realitzar un bon nombre 
d’inspeccions i de control de la qualitat del servei (2 inspeccions del 
servei i del control de qualitat setmanals i 1 auditoria anual 
respectivament). 

  
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 9 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, es considera que ofereix una considerable millora basada en 
un sistema d’incentius per a cada treballador de 150 a 200 €, sense 
determinar la periodicitat, considerant-se com a anual. 

o Proposa altres incentius, com per exemple un curs d’explosius de 30 
hores i un curs d’escorta privat de 60 hores, sense ser objecte de 
valoració al no aportar cap millora incentiva relacionada amb l’objecte 
del contracte. 

 
Empresa K) SABICO SEGURIDAD, SA, per al Lot 2, Espai Francesca Bonnemaison, 
presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 3,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua és adequat i està adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, aportant una planificació de 
la formació, un calendari i durada de l’activitat formativa i el detall dels 
continguts. 

o Oferta un baix nombre d’hores de formació i perfeccionament de 20 
hores de durada i a escollir entre 7 tipus de cursos diferents.  

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 9 punts: 
 

o Oferta un bon sistema de seguiment i avaluació de la capacitat física i 
aptitud psicològica, mitjançant la realització periòdica de proves 
mèdiques i la implementació d’un test amb caràcter semestral. 
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o Proposa mantenir la capacitat física mitjançant 2 classes de gimnàs 
mensual per cada vigilant. 

o Ofereix una proposta clara i adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat i queden definits tots els aspectes 
sobre la gestió de la proposta. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, oferint com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector i 1 coordinador de serveis 
per a la realització de 2 inspeccions setmanals i un compromís de 
dedicació de 76 hores respectivament.  

o Proposa 5 inspeccions setmanals per a serveis de vigilància tipus 24 
hores, que no ha estat objecte de valoració perquè el present lot no 
contempla l’esmentat horari.   

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 15 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, obté la màxima puntuació al oferir un sistema d’incentius per 
afavorir l’excel·lència en el servei, gratificant a les millors valoracions 
anuals amb un cap de setmana d’hotel per a dues persones i 
l’assignació d’un import de l’1% de la facturació anual en cas de no 
superar aquest mateix percentatge de l’1% d’absentisme entre tots els 
treballadors assignats al servei.  

 
Empresa L) IMAN SEGURIDAD, SA, per al Lot 2, Espai Francesca Bonnemaison, 
presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 4 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant un baix nombre 
d’hores total (52 hores), dividides en una formació inicial (12 h) i 
formació contínua (40h). 

o En la proposta formativa s’estableix una adequada planificació, un 
calendari i durada de les activitats, els continguts de l’acció formativa i 
identifica la modalitat de la formació com a presencial. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 5,5 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica mitjançant reconeixements mèdics i 
qüestionaris de personalitat respectivament, sense proposar accions 
per al seu manteniment. 

o Realitza una adequada proposta de verificació i avaluació del 
compliment del sistema de qualitat, exposant un pla de treball clar i una 
planificació de les activitats. 
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o Identifica com avaluarà el desenvolupament del servei, destinant com a 
professionals a 1inspector de serveis i 1 inspector de qualitat per a 
realitzar un baix nombre d’inspeccions (1 inspecció del servei 
setmanal). 

o Exposa que es duran a terme inspeccions aleatòries no planificades, 
sense concretar la periodicitat i el nombre, motiu pel qual no han estat 
objecte de valoració. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 5,5 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, es considera que ofereix un baix sistema d’incentius 
l’abonament de 0,06 € per hora treballada per als vigilants que 
acompleixin els paràmetres de qualitat establerts. 

o Oferta altres mesures de contingut genèric i sense concretar quina 
relació mantindran amb els compromisos de qualitat del Gabinet de 
Seguretat com són les de conciliació familiar i laboral i un incentiu per a 
permís de maternitat o paternitat, assumptes propis i gratificació per 
naixement de fill/a, motiu pel qual no ha estat objecte de valoració.  

 
Empresa J) BARNA PORTERS SEGURETAT, SL, per al Lot 2, Espai Francesca 
Bonnemaison, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 0 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua no està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7 punts: 
 

o Realitza una descripció incomplerta de l’avaluació de l’aptitud 
psicològica del personal, proposant la visita en el servei de tècnics de 
prevenció de l’empresa. 

o Oferta destinar com a figures professional per a supervisar el 
desenvolupament del servei a 1 coordinador per tal de realitzar un alt 
nombre d’inspeccions (3 setmanals) amb una dedicació de 4 hores.  

o Proposa també el seu compromís de fer auditories permanents sense 
especificar els aspectes de com es desenvolupa la seva proposta. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o Oferta  mesures de contingut genèric i sense concretar quina relació 
mantindran amb els compromisos de qualitat del Gabinet de Seguretat, 
com són un pla d’igualtat i conciliació de la vida familiar i professional, 
motiu pel qual no han estat objecte de valoració. 
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Empresa H) CLECE SEGURIDAD, SAU, per al Lot 2, Espai Francesca Bonnemaison, 
presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 4,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant 70 hores de 
formació dividits en 4 blocs formatius (formació inicial, idiomes, cursos 
específics i complementaris), degudament planificats, exposant-se els 
seus continguts, i descrivint el sistema d’avaluació de l’aprenentatge i 
identificant la modalitat formativa com a presencial. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 1,5 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica i es proposen com accions i seguiment la 
realització de proves físiques i tests psicotècnics per a determinar 
l’aptitud del personal subrogat i de nou ingrés. 

o Descriu un pla de qualitat i un sistema de gestió propi d’empresa, sense 
ser objecte de valoració al no aportar cap millora relacionada amb 
l’objecte del contracte. 

o Com a professionals que hi destinarà proposa que un dels vigilants de 
seguretat subrogats realitzi les funcions de coordinador, sense ser 
objecte de valoració al no aportar cap millora relacionada amb l’objecte 
del contracte. 

o Proposa un percentatge de dedicació setmanal de diferents figures 
professionals pel lot objecte del contracte, sense especificar com es 
desenvoluparà l’esmentada dedicació. 

o Oferta una estructura de suport per a la posada en marxa del contracte, 
sense concretar i sense ser objecte de valoració al no aportar cap 
millora incentiva relacionada amb l’objecte del contracte. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o Oferta com a incentiu una formació continuada de 70 hores que no ha 
estat objecte de valoració al no aportar cap millora incentiva relacionada 
amb l’objecte del contracte. 

o Proposa com a incentiu una retribució variable vinculada a una sèrie 
d’indicadors com assistència i puntualitat, qualitat de treball en grup, 
valoració del servei, funcionament global del centre, sense concretar 
quina millora retributiva o incentiu relacionat s’estableix, motiu pel qual 
no ha estat objecte de valoració. 

o Proposa altres mesures de contingut genèric i sense concretar quina 
relació mantenen amb els compromisos de cada vigilant amb el sistema 
de qualitat del Gabinet de Seguretat, com són flexibilitat temporal, 
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recolzament a la família, desenvolupament professional i igualtat 
d’oportunitats, motiu pel qual no han estat objecte de valoració.  

 
LOT 3) CERC 
 
- Empresa A) ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL, per al Lot 3, CERC, presenta la 

proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 0 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua no està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 0 punts: 
 

o En la seva proposta queda sense identificar el sistema de verificació i 
avaluació de la capacitat física i aptitud psicològica i la verificació i 
avaluació del compliment del sistema de qualitat. 

o Fa constar les figures del cap de seguretat de l’empresa, coordinador 
de serveis i inspector però sense aportar una proposta concreta que 
pugui ser objecte de valoració. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o No oferta cap incentiu 
 
- Empresa N) OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, presenta per al LOT 3, 

CERC, la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté  5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant 10 cursos d’una 
durada total de 40 hores. 

o La seva proposta queda ben detallada al exposar una acurada 
planificació, els continguts de l’acció formativa, el sistema d’avaluació 
de l’aprenentatge i la satisfacció dels usuaris de la formació, identificant 
quines de les 40 hores seran presencials (25) i quines no presencial 
(15). 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7 punts: 
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o Exposa adequadament com verificarà i avaluarà el desenvolupament 
del servei, sense concretar com verificarà el compliment del sistema de 
qualitat establert pel Gabinet de Seguretat. 

o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1 
inspector per realitzar un bon nombre d’inspeccions (2 inspeccions 
setmanals del servei i 1 auditoria de qualitat anual). 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 15 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, obté la màxima puntuació al oferir una extraordinària millora 
retributiva mitjançant l’assignació de 1.000 € biennals per als 2 vigilants 
que han de prestar el servei, que assoleixin els compromisos de qualitat 
establerts. 

 
 

Empresa M) INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, per al Lot 3, CERC, presenta 
la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant 80 hores de 
formació contínua. 

o Aporta una adequada planificació de la formació, estableix un calendari 
i durada de l’activitat formativa i s’exposen els continguts de l’acció 
formativa. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 8 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica i es proposen com accions i seguiment uns 
cursos de  manteniment. 

o Proposa un sistema de verificació i avaluació del compliment del 
sistema de qualitat sense desenvolupar-lo en detall. 

o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1 
inspector i un cap de seguretat per a realitzar un bon nombre 
d’inspeccions i de control de la qualitat del servei (2 inspeccions del 
servei i del control de qualitat setmanals i 1 auditoria anual 
respectivament). 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 6 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, es considera que ofereix un baix sistema d’incentius basat en 
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un complement per a cada treballador de 150 a 200 €, sense 
determinar la periodicitat, considerant-se com a anual. 

o Proposa altres incentius, com per exemple un curs d’explosius de 30 
hores i un curs d’escorta privat de 60 hores, sense ser objecte de 
valoració al no aportar cap millora incentiva relacionada amb l’objecte 
del contracte. 

 
Empresa C) SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA, per al Lot 3, CERC, presenta la 
proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 2 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està poc adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP, realitzant una proposta formativa 
planificada i amb continguts on es concreta un pla de formació de 20 
hores dividit en 4 cursos, una formació de reciclatge de 26 hores i un 
pla de carrera per als treballadors sense ser objecte de valoració al no 
concretar el detall de la proposta. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 5 punts: 
 

o Oferta un bon sistema de seguiment i avaluació de la capacitat física i 
aptitud psicològica, mitjançant l’establiment d’un sistema d’indicadors i 
la presentació d’una memòria d’avaluació semestral. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 supervisor amb una dedicació al 
servei de 8 hores mensuals per a realitzar 3 inspeccions mensuals. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o En l’apartat d’incentius proposa l’establiment d’un Pla d’Acollida, un 
manual de funcionament operatiu, una política retributiva d’empresa 
sense definir, ni concretar i uns mitjans materials que no mantenen 
relació amb l’assoliment dels compromisos de qualitat de Gabinet de 
Seguretat i que per tant no han estat objecte de valoració. 

 
Empresa J) BARNA PORTERS SEGURETAT, SL, per al Lot 3, CERC, presenta la 
proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 0 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua no està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP. 
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 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 
sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7 punts: 

 
o Realitza una descripció incomplerta de l’avaluació de l’aptitud 

psicològica del personal, proposant la visita en el servei de tècnics de 
prevenció de l’empresa. 

o Oferta destinar com a figures professional per a supervisar el 
desenvolupament del servei a 1 coordinador per tal de realitzar un alt 
nombre d’inspeccions (3 setmanals) amb una dedicació de 4 hores.  

o Proposa també el seu compromís de fer auditories permanents sense 
especificar els aspectes de com es desenvolupa la seva proposta. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o Oferta  mesures de contingut genèric i sense concretar quina relació 
mantindran amb els compromisos de qualitat del Gabinet de Seguretat, 
com són un pla d’igualtat i conciliació de la vida familiar i professional, 
motiu pel qual no han estat objecte de valoració. 

 
LOT 4) SPOTT 
 
- Empresa A)  ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL, per al Lot 4, SPOTT, presenta 

la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 0 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua no està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 0 punts: 
 

o En la seva proposta queda sense identificar el sistema de verificació i 
avaluació de la capacitat física i aptitud psicològica i la verificació i 
avaluació del compliment del sistema de qualitat. 

o Fa constar les figures del cap de seguretat de l’empresa, coordinador 
de serveis i inspector però sense aportar una proposta concreta que 
pugui ser objecte de valoració. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o No oferta cap incentiu 
 
Empresa K) SABICO SEGURIDAD, SA, per al Lot 4, SPOTT, presenta la proposta 
tècnica següent: 
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 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 3,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua és adequat i està adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, aportant una planificació de 
la formació, un calendari i durada de l’activitat formativa i el detall dels 
continguts. 

o Oferta un baix nombre d’hores de formació i perfeccionament de 20 
hores de durada i a escollir entre 7 tipus de cursos diferents.  

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 9 punts: 
 

o Oferta un bon sistema de seguiment i avaluació de la capacitat física i 
aptitud psicològica, mitjançant la realització periòdica de proves 
mèdiques i la implementació d’un test amb caràcter semestral. 

o Proposa mantenir la capacitat física mitjançant 2 classes de gimnàs 
mensual per cada vigilant. 

o Ofereix una proposa clara i adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat i queden definits tots els aspectes 
sobre la gestió de la proposta. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, oferint com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector i 1 coordinador de serveis 
per a la realització de 2 inspeccions setmanals i un compromís de 
dedicació de 76 hores respectivament.  

o Proposa 5 inspeccions setmanals per a serveis de vigilància tipus 24 
hores, que no ha estat objecte de valoració perquè el present lot no 
contempla l’esmentat horari.   

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 15 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, obté la màxima puntuació al oferir un sistema d’incentius per 
afavorir l’excel·lència en el servei, gratificant a les millors valoracions 
anuals amb un cap de setmana d’hotel per a dues persones i 
l’assignació d’un import de l’1% de la facturació anual en cas de no 
superar aquest mateix percentatge de l’1% d’absentisme entre tots els 
treballadors assignats al servei.  

 
Empresa L) IMAN SEGURIDAD, SA, per al Lot 4, SPOTT, presenta la proposta 
tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant un considerable 
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nombre d’hores  de formació (total 52 hores), dividides en una formació 
inicial (12 h) i formació contínua (40h). 

o En la proposta formativa s’estableix una adequada planificació, un 
calendari i durada de les activitats, els continguts de l’acció formativa i 
identifica la modalitat de la formació com a presencial. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 5,5 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica mitjançant reconeixements mèdics i 
qüestionaris de personalitat respectivament, sense proposar accions 
per al seu manteniment. 

o Realitza una adequada proposta de verificació i avaluació del 
compliment del sistema de qualitat, exposant un pla de treball clar i una 
planificació de les activitats. 

o Identifica com avaluarà el desenvolupament del servei, destinant com a 
professionals a 1inspector de serveis i 1 inspector de qualitat per a 
realitzar 1 inspecció del servei setmanal. 

o Exposa que es duran a terme inspeccions aleatòries no planificades, 
sense concretar la periodicitat i el nombre, motiu pel qual no han estat 
objecte de valoració. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 5,5 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, es considera que ofereix un baix sistema d’incentius 
l’abonament de 0,06 € per hora treballada per als vigilants que 
acompleixin els paràmetres de qualitat establerts. 

o Oferta altres mesures de contingut genèric i sense concretar quina 
relació mantindran amb els compromisos de qualitat del Gabinet de 
Seguretat com són les de conciliació familiar i laboral i un incentiu per a 
permís de maternitat o paternitat, assumptes propis i gratificació per 
naixement de fill/a, motiu pel qual no ha estat objecte de valoració.  

 
Empresa J) BARNA PORTERS SEGURETAT, SL, per al Lot 4, SPOTT, presenta la 
proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 0 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua no està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP. 

 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 
sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7 punts: 
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o Realitza una descripció incomplerta de l’avaluació de l’aptitud 
psicològica del personal, proposant la visita en el servei de tècnics de 
prevenció de l’empresa. 

o Oferta destinar com a figures professional per a supervisar el 
desenvolupament del servei a 1 coordinador per tal de realitzar un alt 
nombre d’inspeccions (3 setmanals) amb una dedicació de 4 hores.  

o Proposa també el seu compromís de fer auditories permanents sense 
especificar els aspectes de com es desenvoluparia la seva proposta. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o Oferta  mesures de contingut genèric i sense concretar quina relació 
mantindran amb els compromisos de qualitat del Gabinet de Seguretat, 
com són un pla d’igualtat i conciliació de la vida familiar i professional, 
motiu pel qual no han estat objecte de valoració. 

 
LOT 5) Edifici Londres 
 
Empresa N) OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, per al LOT 5, Edifici 
Londres, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant 10 cursos d’una 
durada total de 40 hores. 

o La seva proposta queda ben detallada al exposar una acurada 
planificació, els continguts de l’acció formativa, el sistema d’avaluació 
de l’aprenentatge i la satisfacció dels usuaris de la formació i identificant 
quines de les 40 hores seran presencials (25) i quines no presencial 
(15) 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7 punts: 
 

o Exposa adequadament com verificarà i avaluarà el desenvolupament 
del servei, sense concretar com verificarà el compliment del sistema de 
qualitat establert pel Gabinet de Seguretat. 

o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1 
inspector per realitzar un bon nombre d’inspeccions (2 inspeccions 
setmanals del servei i 1 auditoria de qualitat anual). 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 15 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, obté la màxima puntuació al oferir una extraordinària millora 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 121

retributiva mitjançant l’assignació de 1.000 € biennals per als vigilants 
de servei que assoleixin els compromisos de qualitat establerts. 

 
Empresa M) INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, per al Lot 5, Edifici Londres, 
presenta la proposta tècnica següent: 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant 80 hores de 
formació contínua. 

o Aporta una adequada planificació de la formació, estableix un calendari 
i durada de l’activitat formativa i s’exposen els continguts de l’acció 
formativa. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 8 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica i es proposen com accions i seguiment uns 
cursos de  manteniment. 

o Proposa un sistema de verificació i avaluació del compliment del 
sistema de qualitat sense desenvolupar-lo en detall. 

o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1 
inspector i un cap de seguretat per a realitzar un bon nombre 
d’inspeccions i de control de la qualitat del servei (2 inspeccions del 
servei i del control de qualitat setmanals i 1 auditoria anual 
respectivament). 

  
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 5,5 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, es considera que ofereix un baix sistema d’incentius basat en 
un complement per a cada treballador de 150 a 200 €, sense 
determinar la periodicitat, considerant-se com a anual. 

o Proposa altres incentius, com per exemple un curs d’explosius de 30 
hores i un curs d’escorta privat de 60 hores, sense ser objecte de 
valoració al no aportar cap millora incentiva relacionada amb l’objecte 
del contracte. 

 
Empresa K) SABICO SEGURIDAD, SA, per al Lot 5, l’Edifici Londres, presenta la 
proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 3,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua és adequat i està adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, aportant una planificació de 
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la formació, un calendari i durada de l’activitat formativa i el detall dels 
continguts. 

o Oferta un baix nombre d’hores de formació i perfeccionament de 20 
hores de durada i a escollir entre 7 tipus de cursos diferents.  

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 9 punts: 
 

o Oferta un bon sistema de seguiment i avaluació de la capacitat física i 
aptitud psicològica, mitjançant la realització periòdica de proves 
mèdiques i la implementació d’un test amb caràcter semestral. 

o Proposa mantenir la capacitat física mitjançant 2 classes de gimnàs 
mensual per cada vigilant. 

o Ofereix una proposa clara i adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat i queden definits tots els aspectes 
sobre la gestió de la proposta. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, oferint com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector i 1 coordinador de serveis 
per a la realització de 2 inspeccions setmanals i un compromís de 
dedicació de 76 hores respectivament. 

o Proposa 5 inspeccions setmanals per a serveis de vigilància tipus 24 
hores, que no ha estat objecte de valoració perquè el present lot no 
contempla l’esmentat horari.   

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 9 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, es considera que ofereix una considerable millora incentiva al 
oferir un sistema d’incentius per afavorir l’excel·lència en el servei, 
gratificant a les millors valoracions anuals amb un cap de setmana 
d’hotel per a dues persones i l’assignació d’un import de l’1% de la 
facturació anual en cas de no superar aquest mateix percentatge de 
l’1% d’absentisme entre tots els treballadors assignats al servei.  

 
Empresa C) SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA, per al Lot 5, l’Edifici Londres, 
presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 2 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està poc adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP, realitzant una proposta formativa 
planificada i amb continguts on es concreta un pla de formació de 20 
hores dividit en 4 cursos, una formació de reciclatge de 26 hores i un 
pla de carrera per als treballadors sense ser objecte de valoració al no 
concretar el detall de la proposta. 
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 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 
sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 5 punts: 

 
o Oferta un bon sistema de seguiment i avaluació de la capacitat física i 

aptitud psicològica, mitjançant l’establiment d’un sistema d’indicadors i 
la presentació d’una memòria d’avaluació semestral. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 supervisor amb una dedicació al 
servei de 8 hores mensuals per a realitzar 3 inspeccions mensuals. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o En l’apartat d’incentius proposa l’establiment d’un Pla d’Acollida, un 
manual de funcionament operatiu, una política retributiva d’empresa 
sense definir ni concretar i uns mitjans materials que no mantenen 
relació amb l’assoliment dels compromisos de qualitat de Gabinet de 
Seguretat i que per tant no han estat objecte de valoració. 

 
 
LOT 6) Recinte Escola Industrial - Edifici Rellotge 
 

Empresa B) SEGURIDAD LPM, SL, per al Lot 6, Recinte Escola Industrial - Edifici del 
Rellotge: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 1 punt: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està poc adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP, realitzant una proposta formativa 
incomplerta i part d’ella dirigida a figures de l’empresa diferents a la del 
vigilant. De tota l’oferta s’han considerat 68 hores dividides en un 
programa de formació inicial (18), formació periòdica (30) i formació 
específica (20). 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 0,5 punts: 
 

o Realitza una descripció incomplerta de com avaluarà el 
desenvolupament del servei, destinant com a professional a 1 inspector 
per a realitzar les comprovacions necessàries dels servei sense establir 
la periodicitat de les verificacions. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o Proposa incentius generals i individuals sense concretat i un curs de 
formació de 10 hores d’atenció al ciutadà, sense ser objecte de 
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valoració al no aportar cap millora incentiva relacionada amb l’objecte 
del contracte. 

 
Empresa F) EULEN SEGURIDAD, SA, per al Lot 6, Recinte Escola Industrial - Edifici 
del Rellotge: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 1,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està poc descrit i poc 
adaptat a les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes 
segons les condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant un pla 
de formació de 4 cursos de 50 hores de durada amb els corresponents 
continguts. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 5,5 punts: 
 

o Descriu un sistema poc concret d’avaluació de la capacitat física i 
aptitud psicològica, mitjançant les inspeccions de servei, sense 
proposar accions correctores en cas de detectar mancances en el 
personal de servei. 

o Ofereix una proposa clara i adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat i queden definits tots els aspectes 
sobre la gestió de la proposta. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector, per a la realització de 2 
inspeccions setmanals. 

 
 
 

 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 
compromisos del sistema de qualitat, obté 4 punts: 

 
o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i en comparació a la resta 

d’ofertes, es considera que ofereix un baix sistema d’incentius basat en 
un complement per al 1r, 2n i 3r classificats d’un 4%, 3% i 2% del salari 
brut anual respectivament, mesurat qualitativament segons el seu grau 
de desenvolupament i un reconeixement intern per a un vigilant que 
comportaria un dia addicional de vacances remunerat. 

 
Empresa G) PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA, per al Lot 6, Recinte Escola 
Industrial - Edifici del Rellotge: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 3,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant un alt nombre 
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d’hores de formació (110 hores), dividides en 4 cursos específics de 50 
hores i 4 cursos d’un pla de formació complementària de 60 hores. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7,5 punts: 
 

o Ofereix una adequada proposta de seguiment i avaluació bimensual de 
la capacitat física i aptitud psicològica dels vigilants mitjançant la 
disposició d’un tècnic superior de l’empresa, sense proposar accions 
correctores en cas de detectar mancances en el personal de servei. 

o Ofereix una proposa adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat però parcialment definits alguns 
aspectes de com gestionarà la proposta. 

o Oferta un acurat sistema d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector i 1 inspector de qualitat, 
proposant un alt nombre d’inspeccions  (4 inspeccions setmanals i 1 de 
qualitat trimestral respectivament). 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 15 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, obté la màxima puntuació al oferir un extraordinari sistema 
d’incentius basat en l’assignació d’un complement mensual de 30 € per 
a cadascun dels 15 vigilants que assoleixin els requisits del sistema de 
gestió de qualitat i 2 dies festius addicionals en cas de no detectar 
incidències en la gestió dels serveis. 

 
Empresa I) PROTECCION DE PATRIMONIOS, SA, per al LOT 6, Escola Industrial -
Ed. Rellotge, presenta la proposta tècnica següent: 

 
 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 3,5 punts: 

 
o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 

les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant un baix nombre 
d’hores de formació (52 hores), dividides en una formació inicial (12 h) i 
formació contínua (40h). 

o En la proposta formativa s’estableix una adequada planificació, un 
calendari i durada de les activitats i els continguts de l’acció formativa i 
identifica la modalitat de la formació com a presencial. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 4,5 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica mitjançant reconeixements mèdics i 
qüestionaris de personalitat respectivament sense proposar accions per 
al seu manteniment. 
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o Realitza una adequada proposta de verificació i avaluació del 
compliment del sistema de qualitat, exposant un pla de treball clar i una 
planificació de les activitats. 

o Identifica com avaluarà el desenvolupament del servei, destinant com a 
professionals a 1 inspector de serveis i 1 inspector de qualitat per a 
realitzar 1 inspecció del servei setmanal. 

o Exposa que es duran a terme inspeccions aleatòries no planificades, 
sense concretar la periodicitat i el nombre, motiu pel qual no han estat 
objecte de valoració. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 4,5 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i en comparació a la resta 
d’ofertes del present Lot, es considera que ofereix un baix sistema 
d’incentius basat en un complement de 0,06 € per hora treballada per 
als vigilants que acompleixin els paràmetres de qualitat establerts. 

o Oferta altres mesures de contingut genèric i sense concretar quina 
relació tindrien amb l’acompliment de compromisos del sistema de 
qualitat del Gabinet de Seguretat, com enquestes de satisfacció, 
sistema de suggeriments, formació d’un comitè a l’empresa, ambient de 
treball, estabilitat laboral i econòmica conciliació familiar i laboral, motiu 
pel qual no han estat objecte de valoració. 

 
LOT 7) Recinte Mundet - Pavelló Nord - Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn 
 

- Empresa B) SEGURIDAD LPM, SL, per al Lot 7, Recinte Mundet - Pavelló Nord - 
Edifici Serradell Trabal – Edifici Migjorn, presenta la proposta tècnica següent: 

 
 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 1 punt: 

 
o El contingut de l’oferta de formació contínua està poc adaptat a les 

necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP, realitzant una proposta formativa 
incomplerta i part d’ella dirigida a figures de l’empresa diferents a la del 
vigilant. De tota l’oferta s’han considerat 68 hores dividides en un 
programa de formació inicial (18), formació periòdica (30) i formació 
específica (20). 
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 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 
sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 0,5 punts: 

 
o Realitza una descripció incomplerta de com avaluarà el 

desenvolupament del servei, destinant com a professional a 1 inspector 
per a realitzar les comprovacions necessàries dels servei sense establir 
la periodicitat de les verificacions. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o Proposa incentius generals i individuals sense concretat i un curs de 
formació de 10 hores d’atenció al ciutadà, sense ser objecte de 
valoració al no aportar cap millora incentiva relacionada amb l’objecte 
del contracte. 

 
Empresa E) SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA, per al Lot 7, 
Recinte Mundet - Pavelló Nord - Edifici Serradell Trabal – Edifici Migjorn, presenta la 
proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua és adequat i està adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les 
condicions tècniques descrites en el PPTP. 

o Aporta una adequada planificació de la formació, estableix un calendari 
i durada de l’activitat formativa i el detall dels continguts. 

o Proposa un alt nombre d’hores de formació (150 hores) dividides en un 
programa de formació inicial (40 h) i un de formació complementària 
(110 h). 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 8 punts: 
 

o Realitza una proposa adequada de verificació i avaluació del 
compliment del sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, mitjançant 
un pla de treball clar i una planificació de les activitats, definint tots els 
aspectes de com gestionarà la seva proposta. 

o Identifica i programa adequadament com avaluarà el desenvolupament 
del servei, destinant com a professionals a 1 responsable de qualitat i 1 
director de qualitat per a realitzar les verificacions dels servei amb la 
periodicitat d’1 control de qualitat mensual i 3 inspeccions del servei 
mensuals. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o Realitza una proposta d’incentius basada en mesures qualitatives com 
l’augment de la jornada intensiva dels vigilants i facilitats per ampliar o 
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reduir la seva jornada laboral, sense concretar en detall i sense 
descriure la relació  amb els compromisos de qualitat del Gabinet de 
Seguretat, motiu pel qual no han estat objecte de valoració. 

 
Empresa L) IMAN SEGURIDAD, SA, per al Lot 7, Recinte Mundet - Pavelló Nord - 
Edifici Serradell Trabal – Edifici Migjorn, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 3,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant un baix nombre 
d’hores total (52 hores), dividides en una formació inicial (12 h) i 
formació contínua (40h). 

o En la proposta formativa s’estableix una adequada planificació, un 
calendari i durada de les activitats, els continguts de l’acció formativa i 
identifica la modalitat de la formació com a presencial. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 8,5 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica mitjançant reconeixements mèdics i 
qüestionaris de personalitat respectivament, sense proposar accions 
per al seu manteniment 

o Realitza una adequada proposta de verificació i avaluació del 
compliment del sistema de qualitat, exposant un pla de treball clar i una 
planificació de les activitats. 

o Identifica com avaluarà el desenvolupament del servei, destinant com a 
professionals a 1 inspector de serveis i 1 inspector de qualitat per a 
realitzar 1 inspecció del servei setmanal. 

o Exposa que es duran a terme inspeccions aleatòries no planificades, 
sense concretar la periodicitat i el nombre, motiu pel qual no han estat 
objecte de valoració. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 15 punts:  
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte que és la 
única oferta que aporta una millora incentiva per als 20 treballadors que 
presten el servei, obté la màxima puntuació al oferir l’abonament de 
0,06 € per hora treballada per a cadascun dels vigilants que 
acompleixin els paràmetres de qualitat establerts. 

o Oferta altres mesures de contingut genèric i sense concretar quina 
relació mantindran amb els compromisos de qualitat del Gabinet de 
Seguretat com són les de conciliació familiar i laboral i un incentiu per a 
permís de maternitat o paternitat, assumptes propis i gratificació per 
naixement de fill/a, motiu pel qual no ha estat objecte de valoració.  

 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 129

LOT 8) Recinte Maternitat - Pavelló Cambó - Pavelló Mestral 
 

- Empresa B) SEGURIDAD LPM, SL, per al Lot 8, Recinte Maternitat - Pavelló 
Cambó - Pavelló Mestral, presenta la proposta tècnica següent: 

 
 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 1 punt: 

 
o El contingut de l’oferta de formació contínua està poc adaptat a les 

necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP, realitzant una proposta formativa 
incomplerta i part d’ella dirigida a figures de l’empresa diferents a la del 
vigilant. De tota l’oferta s’han considerat 68 hores dividides en un 
programa de formació inicial (18), formació periòdica (30) i formació 
específica (20). 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 0,5 punt: 
 

o Realitza una descripció incomplerta de com avaluarà el 
desenvolupament del servei, destinant com a professional a 1 inspector 
per a realitzar les comprovacions necessàries dels servei sense establir 
la periodicitat de les verificacions. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o Proposa incentius generals i individuals sense concretat i un curs de 
formació de 10 hores d’atenció al ciutadà, sense ser objecte de 
valoració al no aportar cap millora incentiva relacionada amb l’objecte 
del contracte. 

 
Empresa D) CIS, COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, per al LOT 8, R. 
Maternitat –Pavelló Cambó -Pavelló Mestral, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua és adequat i està adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les 
condicions tècniques descrites en el PPTP. 

o Aporta una adequada planificació de la formació, estableix un calendari, 
horaris, durada de l’activitat formativa i el detall dels continguts. 

o Proposa un alt nombre d’hores (121 hores) dividides en 76 hores de 
formació continuada (9 cursos) i un curs de català de 45 a 120 hores en 
funció del nivell de cada vigilant. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 8 punts: 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 130

o Oferta un bon sistema de seguiment i avaluació de la capacitat física i 
aptitud psicològica, mitjançant la realització de proves mèdiques i 
psicotècniques, proposant accions correctores en cas de detectar 
mancances en el personal de servei. 

o Ofereix una proposa clara i adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat i queden definits tots els aspectes 
sobre la gestió de la proposta. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector, 1 coordinador i 1 auditor de 
qualitat per a la realització de 3 inspeccions setmanals, 2 mensuals i 1 
semestral respectivament. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 1 punt: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i en comparació a la resta 
d’ofertes del Lot, es considera un baix sistema d’incentius l’assignació 
d’un complement anual de 150 euros per cadascun dels vigilants de 
servei que assoleixin els compromisos de qualitat i l’assignació d’un 
únic complement de 500 € per a un únic vigilant que assoleixi un major 
compromís i implicació amb el sistema de qualitat. 

 
Empresa E) SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA, per al Lot 8, 
Recinte Maternitat - Pavelló Cambó - Pavelló Mestral, presenta la proposta tècnica 
següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua és adequat i està adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les 
condicions tècniques descrites en el PPTP. 

o Aporta una adequada planificació de la formació, estableix un calendari 
i durada de l’activitat formativa i el detall dels continguts. 

o Proposa un alt nombre d’hores de formació (150 hores) dividides en un 
programa de formació inicial (40 h) i un de formació complementària 
(110 h). 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 4,5 punts: 
 

o Realitza una proposa adequada de verificació i avaluació del 
compliment del sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, mitjançant 
un pla de treball clar i una planificació de les activitats, definint tots els 
aspectes de com gestionarà la seva proposta. 

o Identifica i programa adequadament com avaluarà el desenvolupament 
del servei, destinant com a professionals a 1 responsable de qualitat i 1 
director de qualitat per a realitzar les verificacions dels servei amb la 
periodicitat d’1 control de qualitat mensual i 3 inspeccions del servei 
mensuals. 
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 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o Realitza una proposta d’incentius basada en mesures qualitatives com 
l’augment de la jornada intensiva dels vigilants i facilitats per ampliar o 
reduir la seva jornada laboral, sense concretar en detall i sense 
descriure la relació  amb els compromisos de qualitat del Gabinet de 
Seguretat, motiu pel qual no han estat objecte de valoració. 

 
Empresa G) PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA, per al Lot 8, Recinte Maternitat - 
Pavelló Cambó - Pavelló Mestral, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 3 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant un alt nombre 
d’hores de formació (110 hores), dividides en 4 cursos específics de 50 
hores i 4 cursos d’un pla de formació complementària de 60 hores. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7,5 punts: 
 

o Ofereix una adequada proposta de seguiment i avaluació bimensual de 
la capacitat física i aptitud psicològica dels vigilants mitjançant la 
disposició d’un tècnic superior de l’empresa, sense proposar accions 
correctores en cas de detectar mancances en el personal de servei. 

o Ofereix una proposa adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat però parcialment definits alguns 
aspectes de com gestionarà la proposta. 

o Oferta un acurat sistema d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector i 1 inspector de qualitat, 
proposant un alt nombre d’inspeccions  (4 inspeccions setmanals i 1 de 
qualitat trimestral respectivament). 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 2 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, es considera un baix sistema d’incentius la gratificació de 30 € 
mensuals per a cada vigilant que acompleixi amb els requisits del 
sistema de gestió de qualitat i 2 dies festius addicionals en cas de no 
detectar incidències en la gestió dels serveis. 

 
Empresa H) CLECE SEGURIDAD, SAU, per al LOT 8, R. Maternitat -Pav. Cambó -
Pav. Mestral, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 4 punts: 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 132

 
o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 

les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant 70 hores de 
formació dividits en 4 blocs formatius (formació inicial, idiomes, cursos 
específics i complementaris), degudament planificats, exposant-se els 
seus continguts, i descrivint el sistema d’avaluació de l’aprenentatge i 
identificant la modalitat formativa com a presencial. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 1,5 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica i es proposen com accions i seguiment la 
realització de proves físiques i tests psicotècnics per a determinar 
l’aptitud del personal subrogat i de nou ingrés. 

o Descriu un pla de qualitat i un sistema de gestió propi d’empresa, sense 
ser objecte de valoració al no aportar cap millora relacionada amb 
l’objecte del contracte. 

o Com a professionals que hi destinarà proposa que un dels vigilants de 
seguretat subrogats realitzi les funcions de coordinador, sense ser 
objecte de valoració al no aportar cap millora relacionada amb l’objecte 
del contracte. 

o Proposa un percentatge de dedicació setmanal de diferents figures 
professionals pel lot objecte del contracte, sense especificar com es 
desenvoluparà l’esmentada dedicació. 

o Oferta una estructura de suport per a la posada en marxa del contracte, 
sense concretar i sense ser objecte de valoració al no aportar cap 
millora.  

 
 
 
 
 

 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 
compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 

 
o Oferta com a incentiu una formació continuada de 70 hores que no ha 

estat objecte de valoració al no aportar cap millora incentiva relacionada 
amb l’objecte del contracte. 

o Proposa com a incentiu una retribució variable vinculada a una sèrie 
d’indicadors com assistència i puntualitat, qualitat de treball en grup, 
valoració del servei, funcionament global del centre, sense concretar 
quina millora retributiva o incentiu relacionat s’estableix, motiu pel qual 
no ha estat objecte de valoració. 

o Proposa altres mesures de contingut genèric i sense concretar quina 
relació mantenen amb els compromisos de cada vigilant amb el sistema 
de qualitat del Gabinet de Seguretat, com són flexibilitat temporal, 
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recolzament a la família, desenvolupament professional i igualtat 
d’oportunitats, motiu pel qual no han estat objecte de valoració.  

 
Empresa N) OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, per al LOT 8, Recinte 
Maternitat - Pavelló Cambó -Pavelló Mestral, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 4,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant 10 cursos d’una 
durada total de 40 hores. 

o La seva proposta queda ben detallada al exposar una acurada 
planificació, els continguts de l’acció formativa, el sistema d’avaluació 
de l’aprenentatge i la satisfacció dels usuaris de la formació i identificant 
quines de les 40 hores seran presencials (25) i quines no presencial 
(15). 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 5 punts: 
 

o Exposa adequadament com verificarà i avaluarà el desenvolupament 
del servei, sense concretar com verificarà el compliment del sistema de 
qualitat establert pel Gabinet de Seguretat. 

o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1 
inspector per realitzar un bon nombre d’inspeccions (2 inspeccions 
setmanals del servei i 1 auditoria de qualitat anual). 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 15 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, obté la màxima puntuació al oferir un extraordinari sistema 
d’incentius basat en l’assignació de 6.000 € biennals per cadascun dels 
10 vigilants que presten el servei en el Recinte Maternitat i que 
assoleixin els compromisos de qualitat establerts i 3.500 € biennals per 
cadascun dels 7 vigilants de servei que estiguin assignats al Pavelló 
Mestral i Pavelló Cambó i que assoleixin els compromisos de qualitat 
establerts. 

 
Empresa O) GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, per al LOT 8, R. 
Maternitat -Pav. Cambó -Pav. Mestral, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 4,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància de l’edifici segons les condicions 
tècniques descrites en el PPTP, proposant 80 hores formatives 
distribuïdes en 11 cursos, dels quals s’estableix un calendari, durada i 
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continguts, s’identifica la modalitat de la formació com a presencial per 
a cadascun dels cursos oferts i es descriu el sistema d’avaluació de 
l’aprenentatge i la satisfacció dels usuaris de la formació. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 6 punts: 
 

o Exposa un adequat sistema de verificació i avaluació del compliment 
del desenvolupament del servei i un compromís d’integració del sistema 
de gestió de la qualitat del Gabinet de Seguretat en el seu propi 
sistema, oferint-se per aquesta finalitat 1 auditoria anual. 

o Destina com a professionals encarregats del control del servei a 1 
inspector per tal de realitzar una notable dedicació de seguiment 
mitjançant 12 inspeccions mensuals i un auditor de qualitat intern amb 
una dedicació de 50 hores mensuals. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o No proposa cap incentiu 
 
Empresa I) PROTECCION DE PATRIMONIOS, SA, per al LOT 8, R. Maternitat -Pav. 
Cambó -Pav. Mestral, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 4,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes segons les 
condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant un baix nombre 
d’hores de formació (52 hores), dividides en una formació inicial (12 h) i 
formació contínua (40h). 

o En la proposta formativa s’estableix una adequada planificació, un 
calendari i durada de les activitats i els continguts de l’acció formativa i 
identifica la modalitat de la formació com a presencial. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 5 punts: 
 

o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat 
física i aptitud psicològica mitjançant reconeixements mèdics i 
qüestionaris de personalitat respectivament sense proposar accions per 
al seu manteniment. 

o Realitza una adequada proposta de verificació i avaluació del 
compliment del sistema de qualitat, exposant un pla de treball clar i una 
planificació de les activitats. 

o Identifica com avaluarà el desenvolupament del servei, destinant com a 
professionals a 1inspector de serveis i 1 inspector de qualitat per a 
realitzar 1 inspecció del servei setmanal. 
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o Exposa que es duran a terme inspeccions aleatòries no planificades, 
sense concretar la periodicitat i el nombre, motiu pel qual no han estat 
objecte de valoració. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0,5 punts:  
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes del Lot, ofereix un baix sistema d’incentius basat en el 
pagament de 0,06 € per hora treballada per als vigilant que acompleixin 
els paràmetres de qualitat establerts. 

o Oferta altres mesures de contingut genèric i sense concretar quina 
relació tindrien amb l’acompliment de compromisos del sistema de 
qualitat del Gabinet de Seguretat, com enquestes de satisfacció, 
sistema de suggeriments, formació d’un comitè a l’empresa, ambient de 
treball, estabilitat laboral i econòmica, conciliació familiar i laboral, motiu 
pel qual no han estat objecte de valoració. 

 
LOT 9) Recinte Torribera 
 
Empresa C) SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA, per al Lot 9, Recinte Torribera, 
presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 1,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està poc adaptat a les 
necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les condicions 
tècniques descrites en el PPTP, realitzant una proposta formativa 
planificada i amb continguts on es concreta un pla de formació de 20 
hores dividit en 4 cursos, una formació de reciclatge de 26 hores i un 
pla de carrera per als treballadors sense ser objecte de valoració al no 
concretar el detall de la proposta. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 5 punts: 
 

o Oferta un bon sistema de seguiment i avaluació de la capacitat física i 
aptitud psicològica, mitjançant l’establiment d’un sistema d’indicadors i 
la presentació d’una memòria d’avaluació semestral. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 supervisor amb una dedicació al 
servei de 8 hores mensuals per a realitzar 3 inspeccions mensuals. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o En l’apartat d’incentius proposa l’establiment d’un Pla d’Acollida, un 
manual de funcionament operatiu, una política retributiva d’empresa 
sense definir ni concretar i uns mitjans materials que no mantenen 
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relació amb l’assoliment dels compromisos de qualitat de Gabinet de 
Seguretat i que per tant no han estat objecte de valoració. 

 
Empresa D) CIS, COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, per al LOT 9, Recinte 
Torribera, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua és adequat i està adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les 
condicions tècniques descrites en el PPTP. 

o Aporta una adequada planificació de la formació, estableix un calendari, 
horaris, durada de l’activitat formativa i el detall dels continguts. 

o Proposa un alt nombre d’hores (116 hores) dividides en una formació 
continuada de 71 hores (9 cursos) i un curs de català de 45 a 120 hores 
en funció del nivell de cada vigilant. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 9 punts: 
 

o Oferta un bon sistema de seguiment i avaluació de la capacitat física i 
aptitud psicològica, mitjançant la realització de proves mèdiques i 
psicotècniques, proposant accions correctores en cas de detectar 
mancances en el personal de servei. 

o Ofereix una proposa clara i adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat i queden definits tots els aspectes 
sobre la gestió de la proposta. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector, 1 coordinador i 1 auditor de 
qualitat per a la realització de 3 inspeccions setmanals, 2 mensuals i 1 
semestral respectivament. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 15 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes del Lot, obté la màxima puntuació al oferir un extraordinari 
sistema d’incentius basat en l’assignació d’un complement anual de 150 
euros per a cadascun dels 7 vigilants de servei i com a mesura 
qualitativa la verificació del compliment dels compromisos de qualitat 
per a poder assolir el complement retributiu i l’assignació d’un únic 
complement de 500 € per al vigilant que hagi assolit un major 
compromís i implicació amb el sistema de qualitat. 

 
Empresa F) EULEN SEGURIDAD, SA, per al Lot 9, Recinte Torribera, presenta la 
proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 1,5 punts: 
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o El contingut de l’oferta de formació contínua està poc descrit i poc 
adaptat a les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes 
segons les condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant un pla 
de formació de 4 cursos de 50 hores de durada amb els corresponents 
continguts. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 6,5 punts: 
 

o Descriu un sistema poc concret d’avaluació de la capacitat física i 
aptitud psicològica, mitjançant les inspeccions de servei, sense 
proposar accions correctores en cas de detectar mancances en el 
personal de servei. 

o Ofereix una proposa clara i adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat i queden definits tots els aspectes 
sobre la gestió de la proposta. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector, per a la realització de 2 
inspeccions setmanals. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 14,5 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes, es considera una gran millora al oferir un sistema d’incentius 
anuals per al 1r, 2n i 3r classificats d’un 4%, 3% i 2% del salari brut 
anual respectivament, mesurat qualitativament segons el seu grau de 
desenvolupament i un reconeixement intern per a un vigilant que 
comportaria un dia addicional de vacances remunerat. 

 
Empresa O) GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, per al LOT 9, 
Recinte Torribera, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància de l’edifici segons les condicions 
tècniques descrites en el PPTP, proposant 80 hores formatives 
distribuïdes en 11 cursos, dels quals s’estableix un calendari, durada i 
continguts, s’identifica la modalitat de la formació com a presencial per 
a cadascun dels cursos oferts i es descriu el sistema d’avaluació de 
l’aprenentatge i la satisfacció dels usuaris de la formació. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 6,5 punts: 
 

o Exposa un adequat sistema de verificació i avaluació del compliment 
del desenvolupament del servei i un compromís d’integració del sistema 
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de gestió de la qualitat del Gabinet de Seguretat en el seu propi 
sistema, oferint-se per aquesta finalitat 1 auditoria anual. 

o Destina com a professionals encarregats del control del servei a 1 
inspector per tal de realitzar  una notable dedicació de seguiment 
mitjançant 12 inspeccions mensuals i un auditor de qualitat intern amb 
una dedicació de 50 hores mensuals. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o No proposa cap incentiu 
 
LOT 10) PDL 
 
Empresa E) SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA, per al Lot 10, PDL, 
presenta la proposta tècnica següent: 
 
 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua és adequat i està adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes i les 
condicions tècniques descrites en el PPTP. 

o Aporta una adequada planificació de la formació, estableix un calendari 
i durada de l’activitat formativa i el detall dels continguts. 

o Proposa un molt alt nombre d’hores de formació (150 hores) dividides 
en un programa de formació inicial (40 h) i un de formació 
complementària (110 h). 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 5 punts: 
 

o Realitza una proposa adequada de verificació i avaluació del 
compliment del sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, mitjançant 
un pla de treball clar i una planificació de les activitats, definint tots els 
aspectes de com gestionarà la seva proposta. 

o Identifica i programa adequadament com avaluarà el desenvolupament 
del servei, destinant com a professionals a 1 responsable de qualitat i 1 
director de qualitat per a realitzar les verificacions dels servei amb la 
periodicitat d’1 control de qualitat mensual i 3 inspeccions del servei 
mensuals. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o Realitza una proposta d’incentius basada en mesures qualitatives com 
l’augment de la jornada intensiva dels vigilants i facilitats per ampliar o 
reduir la seva jornada laboral, sense concretar en detall i sense 
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descriure la relació  amb els compromisos de qualitat del Gabinet de 
Seguretat, motiu pel qual no han estat objecte de valoració. 

 
Empresa F) EULEN SEGURIDAD, SA, per al Lot 10, PDL, presenta la proposta 
tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 1 punt: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està poc descrit i poc 
adaptat a les necessitats del servei de vigilància dels edificis/recintes 
segons les condicions tècniques descrites en el PPTP, proposant un pla 
de formació de 4 cursos de 50 hores de durada amb els corresponents 
continguts. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 6,5 punts: 
 

o Descriu un sistema poc concret d’avaluació de la capacitat física i 
aptitud psicològica, mitjançant les inspeccions de servei, sense 
proposar accions correctores en cas de detectar mancances en el 
personal de servei. 

o Ofereix una proposa clara i adequada de com verificarà i avaluarà el 
compliment del sistema de qualitat i queden definits tots els aspectes 
sobre la gestió de la proposta. 

o Exposa una acurada proposta d’avaluació del servei, proposant com a 
professionals que hi destinarà a 1 inspector, per a la realització de 2 
inspeccions setmanals. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 15 punts: 
 

o Valorada la quantia total de l’incentiu ofertat i tenint en compte la resta 
d’ofertes del Lot, obté la màxima puntuació al oferir un extraordinari 
sistema d’incentius anuals per al 1r, 2n i 3r classificats d’un 4%, 3% i 
2% del salari brut anual respectivament, mesurat qualitativament 
segons el seu grau de desenvolupament i un reconeixement intern per 
a un vigilant que comportaria un dia addicional de vacances remunerat. 

 
Empresa O) GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, per al LOT 10, 
PDL, presenta la proposta tècnica següent: 
 

 Sistema de formació continuada del personal de servei, obté 4,5 punts: 
 

o El contingut de l’oferta de formació contínua està parcialment adaptat a 
les necessitats del servei de vigilància de l’edifici segons les condicions 
tècniques descrites en el PPTP, proposant 80 hores formatives 
distribuïdes en 11 cursos, dels quals s’estableix un calendari, durada i 
continguts, s’identifica la modalitat de la formació com a presencial per 
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a cadascun dels cursos oferts i es descriu el sistema d’avaluació de 
l’aprenentatge i la satisfacció dels usuaris de la formació. 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del 

sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7,5 punts: 
 

o Exposa un adequat sistema de verificació i avaluació del compliment 
del desenvolupament del servei i un compromís d’integració del sistema 
de gestió de la qualitat del Gabinet de Seguretat en el seu propi 
sistema, oferint-se per aquesta finalitat 1 auditoria anual. 

o Destina com a professionals encarregats del control del servei a 1 
inspector per tal de realitzar una notable dedicació de seguiment 
mitjançant 12 inspeccions mensuals i un auditor de qualitat intern amb 
una dedicació de 50 hores mensuals. 

 
 Incentius per afavorir que els vigilants destinats al servei compleixin els 

compromisos del sistema de qualitat, obté 0 punts: 
 

o No proposa cap incentiu 
 
El resum total per lot de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de 
valor obtinguda per les empreses, és el següent: 
 

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE    
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR   

LOT 1) Palau Güell i annex 

EMPRESES 

Proposta 
sistema de 
formació 
continuada 
fins a 6 
punts 

Proposta 
verificació 
i avaluació 
i sistema 
qualitat 
fins a 9 
punts 

Incentius per 
als 
compromisos 
de qualitat 
fins a 15 
punts 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA 3,5 7,5 15 26 
CIS, COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA 5 8 9 22 
PROTECCION DE PATRIMONIOS, SA 4,5 5,5 4,5 14,5 
CLECE SEGURIDAD, SAU 4 1,5 0 5,5 

 
PUNTUACIÓ CRITERIS QUE    
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR   

LOT 2) Espai Francesca 
Bonnemaison 

EMPRESES 

Proposta 
sistema de 
formació 
continuada fins 
a 6 punts 

Proposta 
verificació 
i avaluació 
i sistema 
qualitat 
fins a 9 
punts 

Incentius per 
als 
compromisos 
de qualitat 
fins a 15 
punts 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

SABICO SEGURIDAD, SA 3,5 9 15 27,5 
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL 5 8 9 22 
IMAN SEGURIDAD, SA 4 5,5 5,5 15 
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BARNA PORTERS SEGURETAT, SL 0 7 0 7 
CLECE SEGURIDAD, SAU 4,5 1,5 0 6 
ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL 0 0 0 0 
     

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE    
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR   

LOT 3) CERC 

EMPRESES 

Proposta 
sistema de 
formació 
continuada 
fins a 6 
punts 

Proposta 
verificació i 
avaluació i 
sistema 
qualitat fins a 
9 punts 

Incentius per 
als 
compromisos 
de qualitat 
fins a 15 
punts 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA 5 7 15 27 
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL 5 8 6 19 
BARNA PORTERS SEGURETAT, SL 0 7 0 7 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 2 5 0 7 
ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL 0 0 0 0 
     

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE    
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR   

LOT 4) SPOTT 

EMPRESES 

Proposta 
sistema de 
formació 
continuada 
fins a 6 
punts 

Proposta 
verificació i 
avaluació i 
sistema 
qualitat fins a 
9 punts 

Incentius per 
als 
compromisos 
de qualitat fins 
a 15 punts 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

SABICO SEGURIDAD, SA 3,5 9 15 27,5 
IMAN SEGURIDAD, SA 5 5,5 5,5 16 
BARNA PORTERS SEGURETAT, SL 0 7 0 7 
ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL 0 0 0 0 
     

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE    
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR   

LOT 5) Edifici Londres 

EMPRESES 

Proposta 
sistema de 
formació 
continuada 
fins a 6 
punts 

Proposta 
verificació i 
avaluació i 
sistema 
qualitat fins a 
9 punts 

Incentius per 
als 
compromisos 
de qualitat 
fins a 15 
punts 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA 5 7 15 27 
SABICO SEGURIDAD, SA 3,5 9 9 21,5 
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL 5 8 5,5 18,5 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 2 5 0 7 

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE    
 DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR   
LOT 6) Recinte Escola Industrial - 
Edifici Rellotge 
EMPRESES 

Proposta 
sistema de 
formació 

Proposta 
verificació i 
avaluació i 

Incentius per 
als 
compromisos 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 
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continuada 
fins a 6 
punts 

sistema 
qualitat fins a 
9 punts 

de qualitat 
fins a 15 
punts 

 

PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA 3,5 7,5 15 26 
PROTECCION DE PATRIMONIOS, SA 3,5 4,5 4,5 12,5 
EULEN SEGURIDAD, SA 1,5 5,5 4 11 
SEGURIDAD LPM, SL 1 0,5 0 1,5 
 
 
     

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE    
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR   

LOT 7) Recinte Mundet - Pavelló 
Nord - Edifici Serradell Trabal - 
Edifici Migjorn 

EMPRESES 

Proposta 
sistema de 
formació 
continuada 
fins a 6 
punts 

Proposta 
verificació i 
avaluació i 
sistema 
qualitat fins a 
9 punts 

Incentius per 
als 
compromisos 
de qualitat 
fins a 15 
punts 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

IMAN SEGURIDAD, SA 3,5 8,5 15 27 
SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA 5 8 0 13 
SEGURIDAD LPM, SL 1 0,5 0 1,5 
 
 
     

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE    
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR   

LOT 8) Recinte Maternitat - Pavelló 
Cambó - Pavelló Mestral 

EMPRESES 

Proposta 
sistema de 
formació 
continuada 
fins a 6 
punts 

Proposta 
verificació i 
avaluació i 
sistema 
qualitat fins a 
9 punts 

Incentius per 
als 
compromisos 
de qualitat 
fins a 15 
punts 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA 4,5 5 15 24,5 
CIS, COMPAÑIA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD, SA 5 8 1 14 
PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA 3 7,5 2 12,5 
GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, SA 4,5 6 0 10,5 
PROTECCION DE PATRIMONIOS, SA 4,5 5 0,5 10 
SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA 5 4,5 0 9,5 
CLECE SEGURIDAD, SAU 4 1,5 0 5,5 
SEGURIDAD LPM, SL 1 0,5 0 1,5 
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PUNTUACIÓ CRITERIS QUE   
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR  

LOT 9) Recinte Torribera 

EMPRESES 

Proposta 
sistema de 
formació 

continuada 
fins a 6 
punts 

Proposta 
verificació i 
avaluació i 

sistema 
qualitat fins a 

9 punts 

Incentius per 
als 

compromisos 
de qualitat 
fins a 15 

punts 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

CIS, COMPAÑIA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD, SA 5,5 9 15 29,5 

EULEN SEGURIDAD, SA 1,5 6,5 14,5 22,5 
GRUPO CONTROL EMPRESA DE 

SEGURIDAD, SA 5 6,5 0 11,5 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 1,5 5 0 6,5 

     
PUNTUACIÓ CRITERIS QUE   

DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR  
LOT 10) PDL 

EMPRESES 

Proposta 
sistema de 
formació 

continuada fins 
a 6 punts 

Proposta 
verificació 
i avaluació 
i sistema 
qualitat 
fins a 9 
punts 

Incentius per 
als 

compromisos 
de qualitat 
fins a 15 

punts 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

EULEN SEGURIDAD, SA 1 6,5 15 22,5 
GRUPO CONTROL EMPRESA DE 

SEGURIDAD, SA 4,5 7,5 0 12 
SEGURIDAD PROFESIONAL 

MEDITERRANEA, SA 5 5 0 10 
 

Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de 
valor del procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu a la 
contractació de “Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels 
recintes i dels edificis corporatius, dividit en deu (10) lots”, el sotasignat com a cap del 
Gabinet de Seguretat Corporativa, proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies el present informe. 
(...)” 
 
ATÈS que en aquesta mateixa sessió de data 17 de juny de 2015 la Mesa de 
Contractació de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies va realitzar 
l’obertura del sobre núm. 3, corresponent a l’oferta econòmica de totes les empreses 
presentades i admeses amb el resultat que es reprodueix seguidament, i a continuació 
va donar trasllat d’aquestes ofertes al Gabinet de Seguretat Corporativa per tal que 
elaboressin el corresponent informe tècnic. 
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1.- ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL – LOTS 2,3 i 4 
 
LOT 2 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai 
Francesca Bonnemaison  
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

125.405,27 € 109.917,50 € 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,75 € 

 
LOT 3 relatiu al servei de Vigilància, protecció i control d’accés del Centre 
d'Estudis i Recursos Culturals (en endavant  CERC) 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

109.269,48 € 96.250 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,75€ 

 
LOT 4 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Centre de 
Prevenció i Tractament de Drogodependències, (en endavant SPOTT) 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

101.464,48 € 89.375 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,75 € 
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2.- SEGURIDAD LPM, SL – LOTS 6, 7 i 8 
 
LOT 6 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Escola Industrial - Edifici del Rellotge 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

978.042,28 € 909.738 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 15,10 € 

 
LOT 7 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Mundet - Pavelló Nord - Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

1.446.596,82 € 1.288.719.00 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 15,10 € 

 
LOT 8 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Maternitat - Pavelló Cambó -Pavelló Mestral 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 
Vigilàncies 
periòdiques 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

 
Recinte 
Maternitat 

687.173,11 € 637.326.40 € 

Pavellons 
Cambó i 
Mestral 

395.769,00 € 354.584.70 € 
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 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilància 
puntual 
Recinte 
Maternitat 15,61 € hora 15,10 € 
 
3.- SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA – LOTS 3, 5 i 9 
LOT 3 relatiu al servei de Vigilància, protecció i control d’accés del Centre 
d'Estudis i Recursos Culturals (en endavant  CERC) 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

109.269,48 € 100.576,66 € 
 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 14,17 € 

 
LOT 5 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici 
Londres 

 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

110.600,00 € 104.680.08 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 14,54 € 

 

LOT 9 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Torribera 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

646.738,00 € 578.105,5 € 
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4.- CIS COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA – LOTS 1, 8 i 9 
 
LOT 1 relatiu al servei de Vigilància, protecció i control d’accés del Palau 
Güell i annex 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

435.182,40 € 402.428,25 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,80 € 

 

LOT 8 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Maternitat - Pavelló Cambó -Pavelló Mestral 

 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Vigilàncies 
periòdiques 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

 
Recinte 
Maternitat 

687.173,11 € 617.988 € 

Pavellons 
Cambó i 
Mestral 

395.769,00 € 356.769 € 

 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilància 
puntual 
Recinte 
Maternitat 15,61 € hora 10,34 € 
LOT 9 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Torribera 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

646.738,00 € 542.419,20 € 
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5.- SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA – LOTS 7, 8 i 10 
 

LOT 7 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Mundet - Pavelló Nord - Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

1.446.596,82 € 1.201.702,50 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 14,25 € 

 
LOT 8 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Maternitat - Pavelló Cambó -Pavelló Mestral 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 
Vigilàncies 
periòdiques 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

 
Recinte 
Maternitat 

687.173,11 € 599.070 € 

Pavellons 
Cambó i 
Mestral 

395.769,00 € 
345.847,50 € 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilància 
puntual 
Recinte 
Maternitat 15,61 € hora 14,25 € 
 
LOT 10 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de la 
Plataforma de Distribució Logística (en endavant PDL) 
 

 
 

OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

440.352,00 € 376.300,80 € 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 149

6.- EULEN SEGURIDAD, SA – LOTS 6, 9 i 10 
 
LOT 6 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Escola Industrial - Edifici del Rellotge 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

978.042,28 € 912.311,64 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 15,31 € 

 
LOT 9 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Torribera 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

646.738,00 € 572.387,20 € 
 

LOT 10 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de la 
Plataforma de Distribució Logística (en endavant PDL) 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) Vigilàncies 

periòdiques 
440.352,00 € 

429.136,52 € 
 

 
7.- PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA – LOTS 1, 6 i 8 
 
LOT 1 relatiu al servei de Vigilància, protecció i control d’accés del Palau 
Güell i annex 

 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

435.182,40 € 392.303,20 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,99 € 
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LOT 6 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Escola Industrial - Edifici del Rellotge 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

978.042,28 € 940.040,00 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,99 € 

 
LOT 8 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Maternitat - Pavelló Cambó -Pavelló Mestral 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 
Vigilàncies 
periòdiques 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

 
Recinte 
Maternitat 

687.173,11 € 630.600,00 € 

Pavellons 
Cambó i 
Mestral 

395.769,00 € 364.050,00 € 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilància 
puntual 
Recinte 
Maternitat 15,61 € hora 13,99 € 
 
8.-  CLECE SEGURIDAD, SAU – LOTS 1, 2 i 8 
 

LOT 1 relatiu al servei de Vigilància, protecció i control d’accés del Palau 
Güell i annex 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

435.182,40 € 405.760,19 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 0,00 € 
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LOT 2 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai 
Francesca Bonnemaison  

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

125.405,27 € 115.508,93 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 12,95 € 

 
LOT 8 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Maternitat - Pavelló Cambó -Pavelló Mestral 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 
Vigilàncies 
periòdiques 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

 
Recinte 
Maternitat 

687.173,11 € 631.253,11 € 

Pavellons 
Cambó i 
Mestral 

395.769,00 € 377.657,77 € 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilància 
puntual 
Recinte 
Maternitat 15,61 € hora 0,00 € 
 
9.- PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA – LOTS 1, 6 i 8 
 
LOT 1 relatiu al servei de Vigilància, protecció i control d’accés del Palau 
Güell i annex 

 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

435.182,40 € 383.685,75 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 11,50 € 
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LOT 6 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Escola Industrial - Edifici del Rellotge 

 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

978.042,28 € 855.877,20 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 11,50 € 

 
LOT 8 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Maternitat - Pavelló Cambó -Pavelló Mestral 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 
Vigilàncies 
periòdiques 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

 
Recinte 
Maternitat 

687.173,11 € 592.343,60 € 

Pavellons 
Cambó i 
Mestral 

395.769,00 € 341.964,30 € 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilància 
puntual 
Recinte 
Maternitat 15,61 € hora 11,50 € 
 
10.- BARNA PORTERS SEGURETAT, SL – LOTS 2, 3 i 4 

 
LOT 2 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai 
Francesca Bonnemaison  

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

125.405,27 € 112.715,40 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 14,10 € 
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LOT 3 relatiu al servei de Vigilància, protecció i control d’accés del Centre 
d'Estudis i Recursos Culturals (en endavant  CERC) 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

109.269,48 € 94.500 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,50 € 

 
LOT 4 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Centre de 
Prevenció i Tractament de Drogodependències, (en endavant SPOTT) 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

101.464,48 € 91.650 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 14,10 € 

 
11.- SABICO SEGURIDAD, SA – LOTS 2, 4 i 5 
 
LOT 2 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai 
Francesca Bonnemaison  

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

125.405,27 € 121.653,48 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 14,75 € 
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LOT 4 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Centre de 
Prevenció i Tractament de Drogodependències, (en endavant SPOTT) 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

101.464,48 € 98.315,90 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 14,75 € 

 
LOT 5 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici 
Londres 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

110.600,00 € 107.233, 49 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 14,75 € 

 
12.- IMAN SEGURIDAD, SA – LOTS 2, 4 i 7 
 
LOT 2 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai 
Francesca Bonnemaison  

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

125.405,27 € 110.142,12 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 11,50 € 
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LOT 4 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Centre de 
Prevenció i Tractament de Drogodependències, (en endavant SPOTT) 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

101.464,48 € 88.400,00 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 11,50 € 

 
LOT 7 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Mundet - Pavelló Nord - Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

1.446.596,82 € 1.259.046,90 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 11,50 € 

 
 
13- INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL – LOTS 2, 3 i 5 
 
 
LOT 2 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai 
Francesca Bonnemaison  

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

125.405,27 € 109.917,50 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,00 € 
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LOT 3 relatiu al servei de Vigilància, protecció i control d’accés del Centre 
d'Estudis i Recursos Culturals (en endavant  CERC) 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

109.269,48 € 96.250,00 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,00 € 

 
LOT 5 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici 
Londres 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

110.600,00 € 96.250,00 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,00 € 

 
14.- OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA – LOTS 3, 5 i 8 
 
LOT 3 relatiu al servei de Vigilància, protecció i control d’accés del Centre 
d'Estudis i Recursos Culturals (en endavant  CERC) 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

109.269,48 € 93.240,00 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,32 € 
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LOT 5 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici 
Londres 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

110.600,00 € 94.850,00 € 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) Vigilància 

puntual 
15,61 € hora 13,32 € 

 
LOT 8 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Maternitat - Pavelló Cambó -Pavelló Mestral 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 
Vigilàncies 
periòdiques 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

 
Recinte 
Maternitat 

687.173,11 € 618.063,00 € 

Pavellons 
Cambó i 
Mestral 

395.769,00 € 361.271,00 € 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilància 
puntual 
Recinte 
Maternitat 15,61 € hora 13,32 € 
 
 
15.- GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA – LOTS 8, 9 i 10 
 
LOT 8 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Maternitat - Pavelló Cambó -Pavelló Mestral 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 
Vigilàncies 
periòdiques 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

 
Recinte 
Maternitat 

687.173,11 € 572.270,00 € 

Pavellons 
Cambó i 
Mestral 

395.769,00 € 330.893,00 € 
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 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu unitari 
màxim 
(IVA exclòs) 

Preu unitari ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilància 
puntual 
Recinte 
Maternitat 15,61 € hora 15,48 € 
 
LOT 9 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte 
Torribera 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

646.738,00 € 489.290,00 € 
 
(*  )  s’observa que l’oferta de l’empresa per error ofereix un preu unitari per hora, 
que no es contempla en els PCAP   per tant es té per no posat. 

 
LOT 10 relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés de la 
Plataforma de Distribució Logística (en endavant PDL) 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu màxim 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

440.352,00 € 371.450,00 € 
 
(*  )  s’observa que l’oferta de l’empresa per error ofereix un preu unitari per hora, 
que no es contempla en els PCAP   per tant es té per no posat 

 

ATÈS que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, en sessió de data 23 de juny de 2015, va acceptar l’informe emès pel cap 
del Gabinet de Seguretat Corporativa de data 22 de juny de 2015, la part del qual 
interessa es reprodueix a continuació: 
 

“(...) 
Criteris avaluables de forma automàtica  (70 %) 
 

Criteri 2: Preu de licitació: .............................................................fins a 70 punts 
Per determinar la puntuació a obtenir a cada lot, s’assignaran 0 punts a les ofertes 
iguals al preu de licitació, la màxima puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la 
resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional. 
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació en el cas dels lots 1 a 8: 
 Oferta del licitador: 
- Part variable: es multiplicarà el preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel 
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del 
present plec.  El resultat de la suma (C) és l’oferta del licitador per la part variable. 

1) A x B = C 
 

- Part fixa: import ofert pel licitador, IVA exclòs (D). 
- Es sumaran els imports de la part variable (C) i de la part fixa (D). El resultat de la 
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suma és l’oferta del licitador. 
2) C + D = Oferta del licitador 

 Preu de licitació: 
- Part variable: es multiplicarà el preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel 
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del 
present plec. El resultat de la suma (C) és el preu de licitació per la part variable. 

1) A x B = C 
- Part fixa: pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (D). 
- Es sumaran els imports de la part variable (C) i de la part fixa (D). El resultat de la 
suma és el preu de licitació. 

2) C + D = Preu de licitació 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a 
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 
TRLCSP. 
 

La puntuació de les ofertes econòmiques presentades d’acord als criteris de puntuació 
automàtics ha estat la següent: 
 
 

Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex 
 

EMPRESES CRITERIS AUTOMÀTICS  TOTAL   

 part fixa part variable 
total part 
variable OFERTA diferència puntuació 

CIS, COMPAÑIA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD, SA  402.428,27 13,80 2.760 405.188,27 33.115,73 44,31 
PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA 392.303,20 13,99 2.798 395.101,20 43.202,80 57,80 
CLECE SEGURIDAD, SAU 405.760,19 0 0 405.760,19 32.543,81 43,54 
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS,  SA 383.685,75 11,50 2.300 385.985,75 52.318,25 70,00 

 
 

Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai Francesca Bonnemaison 
 

EMPRESES CRITERIS AUTOMÀTICS  TOTAL   

 part fixa part variable
total part 
variable OFERTA diferència puntuació 

ALERTA GLOBAL SEGURIDAD,  SL 109.917,50 13,75 4.125 114.042,50 16.045,77 68,09 
CLECE SEGURIDAD, SAU 115.508,93 12,95 3.885 119.393,93 10.694,34 45,38 
BARNA PORTERS SEGURETAT,  SL 112.715,40 14,10 4.230 116.945,40 13.142,87 55,77 
SABICO SEGURIDAD,  SA 121.653,48 14,75 4.425 126.078,48 4.009,79 17,02 
IMAN SEGURIDAD,  SA 110.142,12 11,5 3.450 113.592,12 16.496,15 70,00 
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2,  SL 109.917,50 13 3.900 113.817,50 16.270,77 69,04 

 

Lot 3 
Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos Culturals (en endavant  
CERC) 

 
EMPRESES CRITERIS AUTOMÀTICS  TOTAL   
 

part fixa part variable
total part 
variable OFERTA diferència puntuació 

ALERTA GLOBAL SEGURIDAD,  SL 96.250,00 13,75 1.375 97.625,00 13.205,48 56,86 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 100.576,66 14,17 1.417 101.993,66 8.836,82 38,05 
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BARNA PORTERS SEGURETAT,  SL 94.500,00 13,50 1.350 95.850,00 14.980,48 64,50 
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL 96.250,00 13 1.300 97.550,00 13.280,48 57,18 
OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA 93.240,00 13,32 1.332 94.572,00 16.258,48 70,00 

 
 

Lot 4 
Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de 
Drogodependències, (en endavant SPOTT) 

 
EMPRESES CRITERIS AUTOMÀTICS  TOTAL   

 part fixa 
part 

variable 
total part 
variable OFERTA diferència puntuació 

ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL 89.375,00 13,75 1.375,00 90.750,00 12.275,48 63,77 
BARNA PORTERS SEGURETAT, SL 91.650,00 14,1 1.410,00 93.060,00 9.965,48 51,77 
SABICO SEGURIDAD,  SA 98.315,90 14,75 1.475,00 99.790,90 3.234,58 16,80 
IMAN SEGURIDAD,  SA 88.400,00 11,5 1.150,00 89.550,00 13.475,48 70,00 
 
 

Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres 
 

EMPRESES CRITERIS AUTOMÀTICS  TOTAL   

 part fixa part variable 
total part 
variable OFERTA diferència puntuació

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,  SA 104.680,08 14,54 1.454,00 106.134,08 6.026,92 26,40 
SABICO SEGURIDAD,  SA 107.233,49 14,75 1.475,00 108.708,49 3.452,51 15,13 
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL 96.250,00 13 1.300,00 97.550,00 14.611,00 64,01 
OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, 
SA 94.850,00 13,32 1.332,00 96.182,00 15.979,00 70,00 
 
 

Lot 6 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici del Rellotge 
 
 

EMPRESES CRITERIS AUTOMÀTICS  TOTAL   

 part fixa part variable
total part 
variable OFERTA diferència puntuació

SEGURIDAD LPM,  SL 909.738,00 15,1 1.510 911.248,00 68.355,28 39,03 
EULEN SEGURIDAD,  SA 912.311,64 15,31 1.531 913.842,64 65.760,64 37,55 
PYC SEGURIDAD CATALUÑA,  SA 940.040,00 13,99 1.399 941.439,00 38.164,28 21,79 
PROTECCION DE PATRIMONIOS,  SA 855.877,20 11,5 1.150 857.027,20 122.576,08 70 

 

Lot 7 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord - Edifici Serradell 
Trabal - Edifici Migjorn 

 
EMPRESES CRITERIS AUTOMÀTICS  TOTAL   

 
part fixa 

part 
variable 

total part 
variable OFERTA diferència puntuació 

SEGURIDAD LPM,  SL 1.288.719,00 15,1 1.510 1.290.229,00 157.928,82 45,12 
SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA 1.201.702,50 14,25 1.425 1.203.127,50 245.030,32 70,00 
IMAN SEGURIDAD, SA 1.259.046,90 11,5 1.150 1.260.196,90 187.960,92 53,70 

 

Lot 8 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló Cambó -Pavelló Mestral 
 
 

EMPRESES CRITERIS AUTOMÀTICS  TOTAL   

 
part fixa 

MATERNITAT 
part fixa 

CAMBO/MESTRAL

part 
variable 
Recinte 

total part  
variable OFERTA diferència puntuació
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Maternitat
SEGURIDAD LPM,  SL 637.326,40 354.584,70 15,1 1.510,00 993.421,10 91.082,01 35,46 
CIS COMPAÑIA INTEGRAL 
DE SEGURIDAD, SA 617.988,00 356.769,00 10,34 1.034,00 975.791,00 108.712,11 42,33 
SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA 599.070,00 345.847,50 14,25 1.425,00 946.342,50 138.160,61 53,79 
PYC SEGURIDAD 
CATALUÑA, SA 630.600,00 364.050,00 13,99 1.399,00 996.049,00 88.454,11 34,44 
CLECE SEGURIDAD,  SAU 631.253,11 377.657,77 0 - 1.008.910,88 75.592,23 29,43 
PROTECCION DE 
PATRIMONIOS, SA 592.343,60 341.964,30 11,5 1.150,00 935.457,90 149.045,21 58,03 
OMBUDS COMPAÑIA DE 
SEGURIDAD, SA 618.063,00 361.271,00 13,32 1.332,00 980.666,00 103.837,11 40,43 
GRUPO CONTROL EMPRESA 
DE SEGURIDAD, SA 572.270,00 330.893,00 15,48 1.548,00 904.711,00 179.792,11 70,00 

 
 

Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera 
 
 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS TOTAL   
 PART FIXA OFERTA diferència puntuació 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 578.105,50 578.105,50 68.632,50 30,51 
CIS COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA 542.419,20 542.419,20 104.318,80 46,38 
EULEN SEGURIDAD,  SA 572.387,20 572.387,20 74.350,80 33,06 
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA 489.290,00 489.290,00 157.448,00 70,00 
 
 

Lot 10 
Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució Logística (en 
endavant PDL) 

 
 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS TOTAL   
 PART FIXA OFERTA diferència puntuació 
SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA 376.300,80 376.300,80 64.051,20 65,07 
EULEN SEGURIDAD,  SA 429.136,52 429.136,52 11.215,48 11,39 
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA 371.450,00 371.450,00 68.902,00 70,00 
 

El resum de la puntuació dels criteris de judici de valor i el criteris automàtics ha 
estat la següent.: 
 
Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex 

 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 
puntuació 

CRITERIS DE JUDICI 
DE VALOR 
puntuació 

TOTAL 
puntuació 

PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA 70,00 14,50 84,50 
PYC SEGURIDAD CATALUÑA. SA 57,80 26 83,80 
CIS COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA 44,31 22 66,31 
CLECE SEGURIDAD, SAU 43,54 5,50 49,04 

Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai Francesca Bonnemaison 
 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 
puntuació 

CRITERIS DE JUDICI 
DE VALOR 
puntuació 

TOTAL 
puntuació 
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INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL 69,04 22 91,04 
IMAN SEGURIDAD,  SA 70,00 15 85,00 
ALERTA GLOBAL SEGURIDAD,  SL 68,09 0 68,09 
BARNA PORTERS SEGURETAT,  SL 55,77 7 62,77 
CLECE SEGURIDAD,  SAU 45,38 6 51,38 
SABICO SEGURIDAD,  SA 17,02 27,50 44,52 

 
 

Lot 3 
Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos Culturals 
(en endavant  CERC) 

 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 
puntuació 

CRITERIS DE JUDICI 
DE VALOR 
puntuació 

TOTAL 
puntuació 

OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, 
SA 70,00 27 97 
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL 57,18 19 76,18 
BARNA PORTERS SEGURETAT,  SL 64,50 7 71,50 
ALERTA GLOBAL SEGURIDAD,  SL 56,86 0 56,86 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 38,05 7 45,05 

 
 

Lot 4 
Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de 
Drogodependències, (en endavant SPOTT) 

 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 
puntuació 

CRITERIS DE JUDICI 
DE VALOR 
puntuació 

TOTAL 
puntuació 

IMAN SEGURIDAD,  SA 70,00 16 86,00 
ALERTA GLOBAL SEGURIDAD,  SL 63,77 0 63,77 
BARNA PORTERS SEGURETAT,  SL 51,77 7 58,77 
SABICO SEGURIDAD,  SA 16,80 27,50 44,30 

 
Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres 

 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 
puntuació 

CRITERIS DE JUDICI 
DE VALOR 
puntuació 

TOTAL 
puntuació 

OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA 70,00 27 97 
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL 64,01 18,50 82,51 
SABICO SEGURIDAD,  SA 15,13 21,50 36,63 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 26,40 7 33,40 

 

Lot 6 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici del 
Rellotge 

 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 
puntuació 

CRITERIS DE JUDICI 
DE VALOR 
puntuació 

TOTAL 
puntuació 

PROTECCION DE PATRIMONIOS,  SA 70 12,50 82,50 
EULEN SEGURIDAD,  SA 37,55 11 48,55 
PYC SEGURIDAD CATALUÑA. SA 21,79 26 47,79 
SEGURIDAD LPM,  SL 39,03 1,50 40,53 
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Lot 7 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord - 
Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn 

 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 
puntuació 

CRITERIS DE JUDICI 
DE VALOR 
puntuació 

TOTAL 
puntuació 

SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA 70,00 13 83,00 
IMAN SEGURIDAD, SA 53,70 27 80,70 
SEGURIDAD LPM, SL 45,12 1,50 46,62 

 

Lot 8 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló Cambó -
Pavelló Mestral 

 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 
puntuació 

CRITERIS DE JUDICI 
DE VALOR 
puntuació 

TOTAL 
puntuació 

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, SA 70,00 10,50 80,50 
PROTECCION PATRIMONIOS, SA 58,03 10 68,03 
OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, 
SA 40,43 24,50 64,93 
SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA 53,79 9,50 63,29 
CIS COMPAÑIA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD, SA 42,33 14 56,33 
PYC SEGURIDAD CATALUÑA. SA 34,44 12,50 46,94 
SEGURIDAD LPM, SL 35,46 1,50 36,96 
CLECE SEGURIDAD, SAU 29,43 5,50 34,93 

 

Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera 
 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 
puntuació 

CRITERIS DE JUDICI 
DE VALOR 
puntuació 

TOTAL 
puntuació 

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, SA 70,00 11,50 81,50 
CIS COMPAÑIA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD, SA 46,38 29,50 75,88 
EULEN SEGURIDAD,  SA 33,06 22,50 55,56 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 30,51 6,50 37,01 

 

Lot 10 
Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució 
Logística (en endavant PDL) 

 

EMPRESES 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 
puntuació 

CRITERIS DE JUDICI 
DE VALOR 
puntuació 

TOTAL 
puntuació

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, SA 70,00 12 82,00 
SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA 65,07 10 75,07 
EULEN SEGURIDAD, SA 11,39 22,50 33,89 

 
Un cop realitzada la valoració, el sotasignat cap del Gabinet de Seguretat Corporativa 
proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, l’adjudicació de la contractació del ““servei de vigilància, protecció i 
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control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius, dividit 
en deu (10) lots”, a les empreses següents: 
 
Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex 
 
Empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS SA, amb NIF A-61486981, segons la 
seva oferta: 
 

   
Preu ofert IVA 
exclòs 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

383.685,75 € 80.574,01 € 464.259,76 
 

  
Preu unitari 
ofert 
(IVA exclòs) 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) Vigilància 

puntual 
11,50 € 2,42 € 13,92 € 

 
Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai Francesca Bonnemaison 
 
Empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2 S.L.  amb NIF  B17631698, segons la 
seva oferta: 
 

   
Preu ofert IVA 
exclòs 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

109.917,50 € 23.082,67 € 133.000,17 € 
  

Preu unitari 
ofert 
(IVA exclòs) 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) Vigilància 

puntual 
13,00 € 2,73 € 15,73 € 

 

Lot 3 
Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos Culturals 
(en endavant  CERC) 

 
Empresa  OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA  NIF  A81262404 segons la 
seva oferta: 
 

   
Preu ofert IVA 
exclòs 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) Vigilàncies 

periòdiques 93.240,00 € 
 19.580,40 € 112.820,40 € 
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Preu unitari 
ofert 
(IVA exclòs) 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) Vigilància 

puntual 
13,32 € 2,80 € 16,12 € 

    
 

Lot 4 
Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de 
Drogodependències, (en endavant SPOTT) 

 
Empresa  IMAN SEGURIDAD SA  amb NIF  A 59919480  segons la seva oferta: 
 

   
Preu ofert IVA 
exclòs 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

88.400 € 18.564,00 € 106.964,00 € 
  

Preu unitari 
ofert 
(IVA exclòs) 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) Vigilància 

puntual 
11,50 € 2,42 € 13,92 € 

 
Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres 
 
Empresa  OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA  NIF 81262404  segons la 
seva oferta: 
 

   
Preu ofert IVA 
exclòs 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

94.850 € 19.918,50 € 114.768,50 € 
  

Preu unitari 
ofert 
(IVA exclòs) 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) Vigilància 

puntual 
13,32 € 2,80 € 16,12 € 

 

Lot 6 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici del 
Rellotge 

 
Empresa  PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS SA  amb NIF  A61486981  segons la 
seva oferta: 
 

   
Preu ofert IVA 
exclòs 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

855.877,20 € 179.734,21 € 1.035.611,41 € 
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Preu unitari 
ofert 
(IVA exclòs) 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) Vigilància 

puntual 
11.50 € 2,42 € 13,92 € 

 

Lot 7 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord - Edifici 
Serradell Trabal - Edifici Migjorn 

 
Empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA amb NIF A58473158 
segons la seva oferta: 
 

Preu ofert IVA 
exclòs 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

1.201.702,50  252.357,53 € 1.454.060,03 € 
 

Preu unitari 
ofert 
(IVA exclòs) 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) Vigilància 

puntual 
14,25 € 2,99 € 17,24 € 

 

Lot 8 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló Cambó -
Pavelló Mestral 

 
Empresa  GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA  amb NIF A04038014, 
segons la seva oferta 
 

   
Preu ofert IVA 
exclòs 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Recinte 
Maternitat 
Vigilàncies 
periòdiques 572.270,00 € 120.176,70 € 692.446,70 € 

  
Preu ofert 
(IVA exclòs) 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Pavellons 
Cambó i 
Mestral 
Vigilàncies 
periòdiques 330.893,00 € 69.487,53 € 400.380,53 € 
 

   
Preu unitari 
ofert IVA 
exclòs 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Vigilància 
puntual 
Recinte 
Maternitat 15,48 € 3,25 € 18,73 € 
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Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera 
 
Empresa  GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA  amb NIF A04038014, 
segons la seva oferta 
 

   
Preu ofert IVA 
exclòs 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

489.290,00 € 102.750,90 € 592.040,90 € 
 

Lot 10 
Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució Logística 
(en endavant PDL) 

 
Empresa  GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA  amb NIF A04038014 
segons la seva oferta 
 

   
Preu ofert IVA 
exclòs 

21%  IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

371.450 € 78.004,50 € 449.454,50 € 
 
(...)” 
ATÈS que en la mateixa sessió de data 23 de juny de 2015 la Mesa de Contractació 
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies va proposar l’adjudicació 
del Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels 
recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots 
a les següents empreses i pels lots que es detallen a continuació, d’acord amb les 
seves ofertes. 
 
- Pels Lots 1 i 6: PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-

61486981. 
- Pel Lot 2: INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, amb NIF núm. B-17631698. 
- Pels Lots 3 i 5: OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-

81262404. 
- Pel Lot 4: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-59919480. 
- Pel Lot 7: SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA, amb NIF núm. A-

58473158. 
- Pels Lots 8, 9 i 10: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF 

núm. A-04038014. 
 
ATÈS que l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA va 
presentar en data 26 de juny de 2015 un escrit signat pel legal representant en el que 
renuncia a la proposta d’adjudicació del Lot 9 en haver-se produït un error de càlcul 
que fa inviable l’execució del servei del lot. 
 
ATÈS que l’empresa que va obtenir la segona millor puntuació en aquest Lot 9 és CIS 
COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81808271, es 
proposa l’adjudicació d’aquest lot a aquesta empresa. 
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ATÈS que cal procedir al reajustament de les imputacions pressupostàries aprovades 
inicialment en la present contractació, per adequar-les als nous efectes de la 
contractació, previstos per l’1 de novembre de 2015, així com per adequar-les als 
imports de les ofertes econòmiques corresponents a la part fixa de les empreses 
proposades com adjudicatàries, tot restant inalterable el pressupost màxim, formulat 
en termes de preus unitaris, per la part variable, de conformitat amb el desglossament 
següent, 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:  
 

   ANY 2015 ANY 2016 ANY 2017 
Creditor NIF APLICACIÓ PF PV PF PV PF PV 

LOT 1 A61486981 G/10030/33310/22701 38.688,31 € 314,80 € 232.129,88 € 1.888,81 € 193.441,57 € 1.574,01 €

LOT 2 B17631698 11.083,35 € 472,21 € 66.500,08 € 2.833,21 € 55.416,74 € 2.361,01 €

LOT 3 A81262404 9.401,70 € 157,40 € 56.410,20 € 944,41 € 47.008,50 € 787,00 €

LOT 4 A59919480 8.913,67 € 157,40 € 53.482,00 € 944,41 € 44.568,33 € 787,00 €

LOT 5 A81262404 9.564,04 € 157,40 € 57.384,25 € 944,41 € 47.820,21 € 787,00 €

LOT 6 A61486981 

G/10030/92021/22701 

86.300,95 € 157,40 € 517.805,71 € 944,41 € 431.504,75 € 787,00 €

LOT 7 A58473158 G/10030/93312/22701 121.171,67 € 157,40 € 727.030,02 € 944,41 € 605.858,34 € 787,00 €
    
 Creditor NIF APLICACIÓ PF PV PF PV PF PV 

LOT 8.1 
Mater A04038014 G/10030/93313/22701 57.703,89 € 157,40 € 346.223,35 € 944,41 € 288.519,46 € 787,00 €

LOT 8.2 
Cambó A04038014 G/10030/92021/22701 33.365,04 € 0,00 € 200.190,27 € 0,00 € 166.825,22 € 0,00 €

LOT 9  A081808271 G/10030/93314/22701 54.693,94 € 0,00 € 328.163,61 € 0,00 € 273.469,68 € 0,00 €

LOT 10 A04038014 G/10030/92021/22701 37.454,54 € 0,00 € 224.727,25 € 0,00 € 187.272,71 € 0,00 €

 
ATÈS que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 
151 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a 
l’adjudicació de la contractació de referència, amb efectes 1 de novembre de 2015. 
 
VIST l’apartat primer I.1.a) de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 
129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre 
delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència 
(publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. ACCEPTAR la renúncia presentada per l’empresa GRUPO CONTROL 
EMPRESA DE SEGURIDAD, SA a la proposta d’adjudicació del Lot 9 de la present 
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contractació, en haver-se produït un error de càlcul que fa inviable l’execució del servei 
del lot. 
 
Segon. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, reunida en sessió de data 23 
de juny de 2015, la contractació no subjecta a regulació harmonitzada, categoria 23 de 
l'annex II del TRSLCP, relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés 
per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de 
Barcelona, dividit en 10 lots a les següents empreses i pels lots i imports que es 
detallen a continuació, d’acord amb les seves ofertes:  
 
- Pel Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex: 

PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981. 
 

Preu 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 
Vigilàncies 
periòdiques 

383.685,75 € 80.574,01 € 464.259,76 
 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 
Vigilància 
puntual 

11,50 € 2,42 € 13,92 € 
 
 
- Pel Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai Francesca 

Bonnemaison: INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, amb NIF núm. B-
17631698. 

 
Preu 

(IVA exclòs) 
21%  IVA 

Total preu 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

109.917,50 € 23.082,67 € 133.000,17 € 
 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 
Vigilància 
puntual 

13,00 € 2,73 € 15,73 € 
 
- Pel Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos 

Culturals: OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-
81262404. 

 
Preu 

(IVA exclòs) 
21%  IVA 

Total preu 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

93.240,00 € 19.580,40 € 112.820,40 € 
 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 
Vigilància 
puntual 

13,32 € 2,80 € 16,12 € 
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- Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i 
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-
59919480. 

 
Preu 

(IVA exclòs) 
21%  IVA 

Total preu 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

88.400 € 18.564,00 € 106.964,00 € 
 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 
Vigilància 
puntual 

11,50 € 2,42 € 13,92 € 
 
- Pel Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres: OMBUDS 

COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81262404. 
 

Preu 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 
Vigilàncies 
periòdiques 

94.850 € 19.918,50 € 114.768,50 € 
 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 
Vigilància 
puntual 

13,32 € 2,80 € 16,12 € 
 
- Pel Lot 6 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici 

del Rellotge: PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981. 
 

Preu 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 
Vigilàncies 
periòdiques 

855.877,20 € 179.734,21 € 1.035.611,41 € 
 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 
Vigilància 
puntual 

11.50 € 2,42 € 13,92 € 
 
- Pel Lot 7 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord - 

Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn: SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA, amb NIF núm. A-58473158. 

 
Preu 

(IVA exclòs) 
21%  IVA 

Total preu 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

1.201.702,50 252.357,53 € 1.454.060,03 € 
 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 
Vigilància 
puntual 

14,25 € 2,99 € 17,24 € 
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- Pel Lot 8 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló 
Cambó -Pavelló Mestral: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, 
amb NIF núm. A-04038014. 

 
Preu 

(IVA exclòs) 
21%  IVA 

Total preu 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 
Recinte 
Maternitat 572.270,00 € 120.176,70 € 692.446,70 € 

 
Preu 

(IVA exclòs) 
21%  IVA 

Total preu 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 
Pavellons 
Cambó i 
Mestral 

330.893,00 € 69.487,53 € 400.380,53 € 

 
Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 
Vigilància 
puntual 
Recinte 
Maternitat 15,48 € 3,25 € 18,73 € 

 
- Pel Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera: CIS 

COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81808271. 
 

Preu 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 
Vigilàncies 
periòdiques 

542.419,20 € 113.908,03 € 656.327,23 € 
 
- Pel Lot 10 Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució 

Logística: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-
04038014. 

 
Preu 

(IVA exclòs) 
21%  IVA 

Total preu 
(IVA inclòs) 

Vigilàncies 
periòdiques 

371.450 € 78.004,50 € 449.454,50 € 
 
Tercer. DISPOSAR la despesa pluriennal de 5.640.870,14 € (IVA inclòs), derivada 
d’aquesta contractació, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries dels 
exercicis 2015, 2016 i 2017 i REAJUSTAR comptablement les aplicacions 
pressupostàries aprovades anteriorment, per adequar-les als nous efectes de la 
contractació i als imports de les ofertes econòmiques corresponents a la part fixa de 
les empreses proposades com adjudicatàries (5.620.093,23 €), tot restant inalterable el 
pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, per la part variable 
(20.776,91€), que restaran de la següent manera:  
 

   ANY 2015 ANY 2016 ANY 2017 
Creditor NIF APLICACIÓ PF PV PF PV PF PV 

LOT 1 A61486981 G/10030/33310/22701 38.688,31 € 314,80 € 232.129,88 € 1.888,81 € 193.441,57 € 1.574,01 €

LOT 2 B17631698 11.083,35 € 472,21 € 66.500,08 € 2.833,21 € 55.416,74 € 2.361,01 €
LOT 3 A81262404 

G/10030/92021/22701 

9.401,70 € 157,40 € 56.410,20 € 944,41 € 47.008,50 € 787,00 €
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LOT 4 A59919480 8.913,67 € 157,40 € 53.482,00 € 944,41 € 44.568,33 € 787,00 €

LOT 5 A81262404 9.564,04 € 157,40 € 57.384,25 € 944,41 € 47.820,21 € 787,00 €

LOT 6 A61486981 

 

86.300,95 € 157,40 € 517.805,71 € 944,41 € 431.504,75 € 787,00 €

LOT 7 A58473158 G/10030/93312/22701 121.171,67 € 157,40 € 727.030,02 € 944,41 € 605.858,34 € 787,00 €
LOT 8.1 
Mater A04038014 G/10030/93313/22701 57.703,89 € 157,40 € 346.223,35 € 944,41 € 288.519,46 € 787,00 €

LOT 8.2 
Cambó A04038014 G/10030/92021/22701 33.365,04 € 0,00 € 200.190,27 € 0,00 € 166.825,22 € 0,00 €

LOT 9  A081808271 G/10030/93314/22701 54.693,94 € 0,00 € 328.163,61 € 0,00 € 273.469,68 € 0,00 €

LOT 10 A04038014 G/10030/92021/22701 37.454,54 € 0,00 € 224.727,25 € 0,00 € 187.272,71 € 0,00 €

 
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.  
 
Quart. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, reunida en sessió de data 23 de 
juny de 2015, d’acord amb el detall següent: 
 
- Pel lot núm.1 resta en segon lloc l’empresa PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA i en 
tercer lloc l’empresa CIS COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, en quart i 
últim lloc l’empresa CLECE SEGURIDAD, SAU. 
 
- Pel lot núm. 2 resta en segon lloc l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA, en tercer lloc 
l’empresa ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL, en quart lloc l’empresa BARNA 
PORTERS SEGURETAT, SL, en cinquè lloc l’empresa CLECE SEGURIDAD SAU, en 
sisè i últim lloc l’empresa SABICO SEGURIDAD, SA. 
 
- Pel lot núm. 3 resta en segon lloc l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, 
SL, en tercer lloc l’empresa BARNA PORTERS SEGURETAT, SL, en quart lloc 
l’empresa ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL, en cinquè i últim lloc l’empresa 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA. 
 
- Pel lot núm. 4 resta en segon lloc l’empresa ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL, en 
tercer lloc l’empresa BARNA PORTERS SEGURETAT, SL, en quart i últim lloc 
l’empresa SABICO SEGURIDAD, SA. 
 
- Pel lot núm. 5 resta en segon lloc l’empresa  INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, 
SL, en tercer lloc l’empresa SABICO SEGURIDAD, SA, en quart i últim lloc l’empresa 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA. 
 
- Pel lot núm. 6 resta en segon lloc l’empresa EULEN SEGURIDAD, SA, en tercer lloc 
l’empresa PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA, en quart i últim lloc l’empresa 
SEGURIDAD LPM, SL. 
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- Pel lot núm. 7 resta en segon lloc l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA, en tercer i últim 
lloc l’empresa SEGURIDAD LPM, SL. 
 
- Pel lot núm. 8 resta en segon lloc l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, 
en tercer lloc l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, en quart lloc 
l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA, en cinquè lloc 
l’empresa CIS COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, en sisè lloc l’empresa 
PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA, en setè lloc l’empresa SEGURIDAD LPM, SL, en 
vuitè i últim lloc l’empresa CLECE SEGURIDAD, SAU. 
 
- Pel lot núm. 9 resta en segon lloc l’empresa EULEN SEGURIDAD, SA, i en tercer i 
últim lloc l’empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA. 
 
- Pel lot núm. 10 resta en segon lloc l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA, en tercer i últim lloc l’empresa EULEN SEGURIDAD, SA. 
 
Cinquè. COMUNICAR als adjudicataris que hauran de concórrer a formalitzar el 
contracte quan siguin requerits, en el ben entès que la dita formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de  la notificació de la 
present resolució. 
 
Sisè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació, PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona i COMUNICAR l’adjudicació a la Comissió 
Europea als efectes previstos a l’article 154.3 TRLCSP 
 
Setè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona i en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
La presidenta, Senyora Conesa, indica que aquest és un expedient important, ja que 
suposa una contractació de més de cinc milions d’euros. Es posa a disposició dels 
assistents per recollir i aclarir qualsevol pregunta que es susciti.  
 
Tot seguit, un cop aprovats aquests punts, indica que es passarà als punts del 
Programa de Crèdit Local (PCL), al qual s’han acollit diversos ajuntaments. 
 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 27.882,08 € (vint-i-set mil vuit-cents vuitanta-dos euros 
amb vuit cèntims) a l'Ajuntament d’Arenys de Munt, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de 
transferència,atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la 
Diputació de Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament d'Arenys de Munt presentà en data 3 de juny de 2015 una sol·licitud d'un 
préstec de 432.877,52 EUR amb un termini màxim de10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Arenys de Munt. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 432.877,52 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
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de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,175 %; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 432.877,52 EUR amb una subvenció d’import de 
27.882,08 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import 
de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de vint-i-set mil vuit-cents vuitanta-dos euros amb 
vuit cèntims (27.882,08 EUR) a l'Ajuntament d'Arenys de Munt per subsidiar el préstec 
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 3 de juny de 
2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200. 
 
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Arenys de Munt, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data30 de maig de 2013. 
 
Tercer. AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 106.881,88 € (cent sis mil vuit-cents vuitanta-un euros 
amb vuitanta-vuit cèntims) a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 23 de juny de 2015 una 
sol·licitud d'un préstec de 1.390.154,98  EUR amb un termini màxim de 10 anys que 
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.390.154,98 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,465 %; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 1.330.896,04 EUR amb una subvenció d’import 
de 106.881,88 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb 
l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
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va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de cent sis mil vuit-cents vuitanta-un euros amb 
vuitanta-vuit cèntims (106.881,88 EUR) a l'Ajuntament de Caldes de Montbui per 
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 23 de juny de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/76200. 
 
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer. AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 254.103,20 € (dos-cents cinquanta-quatre mil cent tres 
euros amb vint cèntims) a l'Ajuntament de Granollers, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
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d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Granollers presentà en data 22 de maig de 2015 una sol·licitud d'un 
préstec de 4.834.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Granollers. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 4.834.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,175 %; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 3.945.026,65 EUR amb una subvenció d’import 
de 254.103,20 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb 
l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de dos-cents cinquanta-quatre mil cent tres euros 
amb vint cèntims (254.103,20 EUR) a l'Ajuntament de Granollers per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 22 de 
maig de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200. 
 
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer. AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 84.564,55 € (vuitanta-quatre mil cinc-cents seixanta-
quatre euros amb cinquanta-cinc cèntims) a l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015. 
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt presentà en data 14 de juliol de 2015 una sol·licitud 
d'un préstec de 1.053.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.053.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,465 %; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 1.053.000,00 EUR amb una subvenció d’import 
de 84.564,55 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb 
l’import de préstec subvencionable. 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de vuitanta-quatre mil cinc-cents seixanta-quatre 
euros amb cinquanta-cinc cèntims (84.564,55 EUR) a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt 
per subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
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segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 14 de juliol de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/76200. 
 
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer. AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 390.600,70 € (tres-cents noranta mil sis-cents euros 
amb setanta cèntims) a l'Ajuntament del Mataró, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
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de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
L'Ajuntament de Mataró presentà en data 16 de juny de 2015 una sol·licitud d'un 
préstec de 4.863.770,42  EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Mataró. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 4.863.770,42 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,465 %; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 4.863.770,42 EUR amb una subvenció d’import 
de 390.600,70 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb 
l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 

 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de tres-cents noranta mil sis-cents euros amb 
setanta cèntims (390.600,70 EUR) a l'Ajuntament de Mataró per subsidiar el préstec 
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 16 de juny de 
2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200. 
 
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer. AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
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23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 82.082,94 € (vuitanta-dos mil vuitanta-dos euros amb 
noranta-quatre cèntims) a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
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L'Ajuntament de Mollet del Vallès presentà en data 9 d'abril de 2015 una sol·licitud d'un 
préstec de 825.000,00  EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 825.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,815 %; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 825.000,00 EUR amb una subvenció d’import de 
82.082,94 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import 
de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de vuitanta-dos mil vuitanta-dos euros amb noranta-
quatre cèntims (82.082,94 EUR) a l'Ajuntament de Mollet del Vallès per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 9 d'abril 
de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200. 
 
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mollet del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer. AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 71.371,82 € (setanta-un mil tres-cents setanta-un euros 
amb vuitanta-dos cèntims) a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 2 de juny de 2015 una sol·licitud 
d'un préstec de 1.108.068,36 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.108.068,36 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,175 %; del qual 
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Diputació de Barcelona subvenciona 1.108.068,36 EUR amb una subvenció d’import 
de 71.371,82 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb 
l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 

 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de setanta-un mil tres-cents setanta-un euros amb 
vuitanta-dos cèntims (71.371,82 EUR) a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per 
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 2 de juny de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/76200. 
 
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
Tercer. AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 29.323,12 € (vint-i-nou mil tres-cents vint-i-tres euros 
amb dotze cèntims) a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de la Roca del Vallès presentà en data 23 de juny de 2015 una sol·licitud 
d'un préstec de 455.250,00  EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 

El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 455.250,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,175 %; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 455.250,00 EUR amb una subvenció d’import de 
29.323,12 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import 
de préstec subvencionable. 
 

L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 

 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
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va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

 A C O R D S 
 

Primer. SUBVENIR en un import de vint-i-nou mil tres-cents vint-i-tres euros amb 
dotze cèntims (29.323,12 EUR) a l'Ajuntament de la Roca del Vallès per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 23 de 
juny de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200. 
 
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Roca del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer. AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 14.053,94 € (catorze mil cinquanta-tres euros amb 
noranta-quatre cèntims) a l'Ajuntament de Vallromanes, a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015. 
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Vallromanes presentà en data 28 de juliol de 2015 una sol·licitud d'un 
préstec de 175.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vallromanes. 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 175.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,465 %; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 175.000,00 EUR amb una subvenció d’import de 
14.053,94 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import 
de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de catorze mil cinquanta-tres euros amb noranta-
quatre cèntims (14.053,94 EUR) a l'Ajuntament de Vallromanes per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
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sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 28 de 
juliol de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200. 
 
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vallromanes, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer. AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
El diputat Sr. Duran diu: Gràcies, senyora presidenta. Observem que en el Programa 
de Crèdit Local apareix únicament el Banco de Sabadell i voldríem saber per què. 
 
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula a la secretària general, senyora  
Mahillo, qui diu: Es el Banco de Sabadell porque se hizo una concertación en 2013, 
aprobada por el Pleno, a la cual se presentaron diversas entidades bancarias (Banco 
de Sabadell, Caixabank, Caixa de Catalunya y también el BBVA que declinó su 
presentación) y, posteriormente, la Junta de Gobierno por delegación del Pleno acordó 
adjudicar a aquella entidad que ofrecía una mejor oferta económica, en el sentido de 
ofrecer el menor tipo de interés, además de otras ventajas para los ayuntamientos. El 
convenio se prorrogó para 2014 y 2015, último año de vigencia. 
 
La Junta de Gobierno aprueba, cada año, el porcentaje que subvenciona de los 
créditos a los ayuntamientos. Por supuesto, el expediente se halla a disposición de los 
diputados sin ningún problema. 
La senyora Conesa afegeix que, efectivament, periòdicament es fa una concertació, 
com si fos una oferta, un concurs públic amb les entitats financeres i es busca l’oferta 
més competitiva per tal que els ajuntaments trobin aquests préstecs a un millor interès. 
 
Continua la seva intervenció dient: Els punts següents es refereixen a la Caixa de 
Crèdit (en aquest cas l’interès es 0%; és important que ho sàpiguen) i són diners que 
presta directament la Diputació. 
 
Caixa de Crèdit 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 130.975,04 € (cent trenta mil nou-cents setanta-
cinc euros amb quatre cèntims), per a finançar l’actuació local “Adequació locals 
jardins Xifré”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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. 
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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). 
 
Vist 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 26/5/2015 per finançar la inversió “Adequació locals jardins Xifré” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Mar 
Actuació:  Adequació locals jardins Xifré 
Import crèdit:  130.975,04 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits estimats 6.591,22 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 42/2015 
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*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
 
Segon.  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta mil nou-cents setanta-
cinc euros amb quatre 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.  
 
28.- Dictamen pel qual es 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 “Urb. Riera/Rbla. St. Martí”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Arenys de Munt.-  La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, 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). 
 
Vist 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 d'Arenys de Munt, presentada 
en data 9/6/2015 per finançar la inversió “Urb. Riera/Rbla. St. Martí” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Munt 
Actuació:  Urb. Riera/Rbla. St. Martí 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits 
estimats  

8.806,74 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 47/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
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.  
 
29.- Dictamen pel qual es 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 “Sentència expropiació”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, a l’Ajuntament de Casserres.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, 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 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 194

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). 
 
Vist 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 Casserres, presentada en 
data 3/7/2015 per finançar la inversió “Sentència expropiació” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Casserres 
Actuació:  Sentència expropiació 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits 
estimats  

8.806,74 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 50/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
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.  
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 104.547,90 € (cent quatre mil cinc-cents quaranta-
set euros amb noranta cèntims), per a finançar l’actuació local “Av. Unió i Ca 
n'Alzina”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de 
Castellolí.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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. 
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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). 
 
Vist 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 Castellolí, presentada en 
data 31/7/2015 per finançar la inversió “Av. Unió i Ca n'Alzina” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Castellolí 
Actuació:  Av. Unió i Ca n'Alzina 
Import crèdit:  104.547,90 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits 
estimats  

5.261,29 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 60/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent quatre mil cinc-cents 
quaranta-set euros amb noranta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/82120. 
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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.  
 
31.- Dictamen pel qual es 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. I. Martí, 21, anualitat 2”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, 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). 
 
Vist 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'Esplugues de Llobregat, 
presentada en data 7/7/2015 per finançar la inversió “Exprop. I. Martí, 21, anualitat 2” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
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va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
Actuació:  Exprop. I. Martí, 21, anualitat 2 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits 
estimats  

8.806,74 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 53/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
 
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.  
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Compra finca Estació, 23”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de la Granada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, 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. 
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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). 
 
Vist 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 la Granada, presentada en 
data 18/5/2015 per finançar la inversió “Compra finca Estació, 23” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de la Granada 
Actuació:  Compra finca Estació, 23 
Import crèdit:  50.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits 
estimats  

2.516,21 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 55/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 
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Segon.  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta 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.  
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 40.000 € (quaranta mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Compra vehicle i desbroçadora”, al 0% d’interès i a retornar en 
5 anualitats, a l’Ajuntament de la Granada.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, 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). 
 
Vist 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 la Granada, presentada en 
data 18/5/2015 per finançar la inversió “Compra vehicle i desbroçadora” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 201

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de la Granada 
Actuació:  Compra vehicle i desbroçadora 
Import crèdit:  40.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,38% 
Interessos implícits 
estimats  

451,99 euros 

Anualitats:  5 
Referència: 54/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
Segon.  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta 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.  
 
34.- Dictamen pel qual es 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 “Pavimentació carrers 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Llinars del Vallès.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, 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 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 202

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). 
 
Vist 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 Llinars del Vallès, 
presentada en data 2/6/2015 per finançar la inversió “Pavimentació carrers 2015” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Llinars del Vallès 
Actuació:  Pavimentació carrers 2015 
Import crèdit:  170.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits 
estimats  

8.555,12 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 43/2015 
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*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
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.  
 
35.- Dictamen pel qual es 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 “Maquinària neteja viària”, al 0% d’interès i a retornar en 
5 anualitats, a l’Ajuntament de Mataró.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, 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). 
 
Vist 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 Mataró, presentada en data 
20/5/2015 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. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Mataró 
Actuació:  Maquinària neteja viària 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,38% 
Interessos implícits 
estimats  

4.879,01 euros 

Anualitats:  5 
Referència: 2/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
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.  
 
36.- Dictamen pel qual es 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 “Urb. carrer Felip Canalies”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Molins de Rei.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, 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. 
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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). 
 
Vist 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 Molins de Rei, presentada 
en data 23/6/2015 per finançar la inversió “Urb. carrer Felip Canalies” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Molins de Rei 
Actuació:  Urb. carrer Felip Canalies 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits estimats 8.806,74 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 49/2015 
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*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
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.  
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,  la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 87.545,42 € (vuitanta-set mil cinc-cents quaranta-
cinc euros amb quaranta-dos cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Intersecció ronda Pinetons”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, 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). 
 
Vist 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 Mollet del Vallès, presentada 
en data 4/6/2015 per finançar la inversió “Intersecció ronda Pinetons” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Mollet del Vallès 
Actuació:  Intersecció ronda Pinetons 
Import crèdit:  87.545,42 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits 
estimats  

4.405,65 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 44/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-set mil cinc-cents 
quaranta-cinc euros amb quaranta-dos 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.  
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 87.454,58 € (vuitanta-set mil quatre-cents 
cinquanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims), per a finançar l’actuació 
local “Millora plaça Sunyé”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la  
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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). 
 
Vist 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 Mollet del Vallès, presentada 
en data 4/6/2015 per finançar la inversió “Millora plaça Sunyé” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Mollet del Vallès 
Actuació:  Millora plaça Sunyé 
Import crèdit:  87.454,58 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
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Interessos implícits 
estimats  

4.401,08 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 45/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
Segon.  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-set mil quatre-cents 
cinquanta-quatre euros amb cinquanta-vuit 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.  
 
39.- Dictamen pel qual es 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 “Pavelló esportiu, f. 1/2”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, a l’Ajuntament de Navarcles.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, 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). 
 
Vist 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 
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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 Navarcles, presentada en 
data 4/8/2015 per finançar la inversió “Pavelló esportiu, f. 1/2” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Navarcles 
Actuació:  Pavelló esportiu, f. 1/2 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits 
estimats  

8.806,74 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 61/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
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.  
 
40.- Dictamen pel qual es 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 “Inversions 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Sallent.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, 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). 
 

Vist 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 Sallent, presentada en data 
6/7/2015 per finançar la inversió “Inversions 2015” i que aquesta compleix els requisits 
establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sallent 
Actuació:  Inversions 2015 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
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Interessos implícits 
estimats  

8.806,74 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 51/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
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.  
 
41.-  Dictamen pel qual es 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 “Asfaltat urbanitzacions”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, 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). 
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Vist 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 Cebrià de Vallalta, 
presentada en data 15/12/2014 per finançar la inversió “Asfaltat urbanitzacions” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
Actuació:  Asfaltat urbanitzacions 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits 
estimats  

8.806,74 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 138/2014 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
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.  
 
42.- Dictamen pel qual es proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
118.789,81 € (cent divuit mil set-cents vuitanta-nou euros amb vuitanta-un 
cèntims) per a finançar l’actuació local “Béns immobles 2015” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
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Humans, Processos i Societat de la Informació, 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). 
 

Vist 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 Pol de Mar, presentada 
en data 15/7/2015 per finançar la inversió “Béns immobles 2015” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Actuació:  Béns immobles 2015 
Import crèdit:  118.789,81 euros 
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Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits estimats  5.978 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 57/2015 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
Segon.  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent divuit mil set-cents vuitanta-
nou euros amb vuitanta-un 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.  
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 56.210,19 € (cinquanta-sis mil dos-cents deu euros 
amb dinou cèntims), per a finançar l’actuació local “Béns mobles 2015”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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). 
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Vist 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 Pol de Mar, presentada 
en data 15/7/2015per finançar la inversió “Béns mobles 2015” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Actuació:  Béns mobles 2015 
Import crèdit:  56.210,19 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,38% 
Interessos implícits 
estimats  

635,16 euros 

Anualitats:  5 
Referència: 56/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
Segon.  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta-sis mil dos-cents deu 
euros amb dinou 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.  
 

44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 49.271,65 € (quaranta-nou mil dos-cents setanta-un 
cèntims amb seixanta-cinc cèntims), per a finançar l’actuació local “Plaça de 
l'Ajuntament”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de 
Tona.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
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d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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). 
 

Vist 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 Tona, presentada en data 
4/6/2015 per finançar la inversió “Plaça de l'Ajuntament” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 

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

 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Tona 
Actuació:  Plaça de l'Ajuntament 
Import crèdit:  49.271,65 euros 
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Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits estimats 2.479,55 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 11/2015 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
Segon.  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-nou mil dos-cents 
setanta-un euros amb seixanta-cinc 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.  
 
45.- Dictamen pel qual es 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 “Inversió obres 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Torelló.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, 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). 
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Vist 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 Torelló, presentada en data 
3/6/2015 per finançar la inversió “Inversió obres 2015” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Torelló 
Actuació:  Inversió obres 2015 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits 
estimats  

8.806,74 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 46/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
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.  
 
46.- Dictamen pel qual es 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 “Arranjament voreres parcel·les”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Vallirana.-  La Junta, de conformitat 
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amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, 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). 
 

Vist 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 Vallirana, presentada en 
data 20/7/2015 per finançar la inversió “Arranjament voreres parcel·les” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Vallirana 
Actuació:  Arranjament voreres parcel·les 
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Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits estimats  8.806,74 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 58/2015 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
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.  
 
47.- Dictamen pel qual es 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 “Centre de dia gent gran”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, a l’Ajuntament de Vallromanes.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, 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). 
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Vist 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 Vallromanes, presentada en 
data 20/7/2015 per finançar la inversió “Centre de dia gent gran” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15) publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2015, 
va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Vallromanes 
Actuació:  Centre de dia gent gran 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits 
estimats  

8.806,74 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 59/2015 
 
*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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
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.  
 
La presidenta, senyora Conesa, demana si hi ha alguna qüestió o pregunta. Tot seguit 
diu: Com veuen, aquest és un recurs utilitzat per molts ajuntaments per poder disposar 
de finançament de cara a inversions o actuacions a què han de fer front.  
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar 
l’ús de la Sala de les Voltes de la Masia Torribera, a favor de la Universitat de 
Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació, durant el curs 2015/16.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Antecedents. 
 
La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Masia Torribera, situat al recinte 
de Torribera, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, que figura inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F001004 i la naturalesa jurídica 
de bé de domini públic. L’edifici disposa d’una sala d’actes, anomenada Sala de les 
Voltes, amb una superfície construïda de 297 m2. 
 
La Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona, amb data 25 d’abril de 2007, 
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual era actualitzar i ampliar el 
marc de col·laboració de totes dues institucions en tot allò que afecta a temes de 
caràcter i contingut patrimonial, i regula els drets i obligacions relatius a tots els 
recintes i edificis de la Diputació utilitzats per la Universitat. 
 
En el pacte cinquè, punt c), del conveni esmentat, s’atribueix a la Universitat de 
Barcelona la utilització dels espais de l’edifici Masia Torribera, a títol gratuït, en concret 
d’una superfície de 1.400 m2 de les plantes primera i segona, així com de l’ús 
compartit de la sala d’actes (actual Sala de les Voltes) de l’edifici, fent-se càrrec la 
Universitat de les despeses extraordinàries que comporti aquesta utilització. 
 
En aquest sentit, per conveni de 25 de febrer de 2009, signat amb la Universitat de 
Barcelona, i incorporat al conveni de 25 d’abril de 2007 com a annex XI, es va regular 
la gestió de les despeses comunes de la Masia Torribera, fixant-se un coeficient mixt 
de superfície i utilització del 0,800 a càrrec de la Universitat de Barcelona i del 0,200 a 
càrrec de la Diputació de Barcelona. Actualment i com a conseqüència de 
l’endarreriment en l’assumpció de la gestió per part de la Universitat de Barcelona en 
les referides despeses comunes anteriorment mencionades, el conveni de 25 d’abril de 
2007 continua vigent segons s’estableix al pacte novè de l’annex XI.  
 
En data 5 de maig de 2011 la Diputació de Barcelona i el Consorci Parc de Salut Mar 
de Barcelona van signar un conveni autoritzant l’ús de les sales del Recinte Torribera 
gestionades per la Subdirecció de Logística de la Diputació, per a la celebració de 
reunions puntuals i activitats esporàdiques dels serveis del Consorci, d’acord amb el 
procediment d’utilització establert per l’esmentada Subdirecció. 
 
Així mateix la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
van signar el 6 d’octubre de 2011 una addenda al conveni de col·laboració signat entre 
les dues institucions el 19 de novembre de 1997, segons la qual l’Ajuntament podia fer 
ús de les sales de Les Voltes i annexa de l’edifici Masia Torribera, per a reunions 
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puntuals i activitats esporàdiques, d’acord amb el procediment d’utilització establert per 
la Subdirecció de Logística de la Diputació 
 
Sol·licitud de la Universitat de Barcelona 
 
Per escrit de data 22 de juliol de 2015 la Direcció del Campus de l’Alimentació de 
Torribera de la Universitat de Barcelona va sol·licitar formalment a la Diputació de 
Barcelona, amb motiu del dèficit d’aules ocasionat per l’augment de l’alumnat del nou 
grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, poder disposar de la Sala de les Voltes 
de la Masia Torribera durant el curs acadèmic 2015/2016, els dilluns i dimecres des del 
14 de setembre al 22 de desembre de 2015 i des del 10 de febrer al 27 de maig de 
2016, entre les 8h30 i les 19h30. 
 
Per escrit i memòria, ambdós de data 28 de juliol de 2015, la Direcció del Campus 
d’Alimentació de Torribera sol·licita a la Diputació de Barcelona realitzar unes 
modificacions a la Sala de les Voltes, per adequar la referida sala a l’ús acadèmic, 
concretament la instal·lació de l’equip d’audiovisuals, de xarxa UB i de cortines. 
 
Vist l’informe tècnic de 29 de juliol de 2015, de la Direcció de Serveis d’Edificació i 
Logística, on es manifesta que no es veu cap inconvenient en la instal·lació d’aquests 
elements, que seran a càrrec de la Universitat, i atesa la dificultat en compartir aquesta 
sala entre ambdues administracions, tot mantenint el dret d’ús puntual de la mateixa 
que tenen el Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet, i on es proposa cedir l’ús de la Sala de les Voltes de la Masia Torribera 
a favor de la Universitat de Barcelona, amb caràcter exclusiu, per al curs 2015/2016, 
entre el 14 de setembre de 2015 i el 30 de juny de 2016, assumint la Universitat la 
totalitat de les despeses de l’edifici i l’autorització d’ús esporàdic de la Sala per a les 
administracions indicades. 
 
Vistos la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, de data 3 de 
setembre de 2015, i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 
data 4 de setembre de 2015. 
 
Règim jurídic 
 
En el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i 
col·laboració amb altres administracions, especialment en l’àmbit local, per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat ha quedat palesa en 
nombrosos acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades per la pròpia 
Corporació. 
 
L’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, disposa que les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats i en 
l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica per 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 
 
Segons l’article 55, lletra e), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents administracions 
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aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives 
que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves 
activitats, en relació amb  l’article 10 de la mateixa norma i en relació, així mateix, amb 
l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
D’acord amb l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques, s’estableix que les Administracions Públiques 
ajustaran les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi de lleialtat 
institucional, observant entre altres obligacions les de cooperació i assistència.      
 
La naturalesa jurídica d’aquests espais és la de béns de domini públic, i d’acord amb 
les característiques de la petició per part de la Universitat de Barcelona, que utilitza la 
resta d’espais de l’edifici, es considera que l’operació patrimonial més adient és la de 
l’autorització de l’ús, pel procediment d’adjudicació directa, d’acord amb el que 
disposen els articles 90 i 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, en relació a la resta del Capítol I del Títol IV de la mateixa 
norma, que regula la utilització dels béns i drets de domini públic. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. de registre 7460/15), del qual n’ha restat assabentat ell Ple, per 
acord de 29 de juliol de 2015 (núm. de registre 124/15), va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present dictamen, tal com consta al punt sisè de 
l’esmentat decret, apartat I.1.a, que atribueix a la Junta de Govern, la cessió d’ús de 
béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada superior a quatre 
anys. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  AUTORITZAR l’ús exclusiu de la Sala de les Voltes de la Masia Torribera, a 
favor de la Universitat de Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació, durant el 
curs 2015/16, per al període compres entre el 14 de setembre de 2015 i el 30 de juny 
de 2016, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, 
de data 29 de juliol de 2015, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“Utilització com a aula la Sala de les Voltes a La Masia del Recinte Torribera per la   
Universitat de Barcelona. 
 
El conveni de 25 d’abril de 2007, subscrit entre la Diputació de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona (en endavant UB), estableix l’ús de les plantes 1a i 2a de 
l’edifici La Masia del Recinte Torribera a la UB, per a la Fundació CESNID. 
Estableix, també, que es compartirà l’ús de la sala d’actes, anomenada Sala de les 
Voltes. 
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El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 d’octubre de 2008, va 
aprovar l’annex XI al conveni esmentat, i signat el 25 de febrer de 2009, en el qual 
va fixar un nou marc de col·laboració entre les dues entitats en tot allò que afectava 
a temes de caràcter i contingut patrimonial, per tal de regular les condicions a 
aplicar en la gestió de les despeses comunes de la Masia Torribera. 
 
L’annex XI regula el repartiment de les despeses comunes de l’edifici, fixant uns 
coeficients de 0,200 a càrrec de la DIBA i 0,800 a càrrec de la UB.  
 
Aquest repartiment de despeses també s’ha d’aplicar a les despeses generades per 
l’ús de la sala d’actes. 
 
Amb data 22 de juliol de 2015, s’ha rebut a la Direcció de Serveis d’Edificació i 
Logística una sol·licitud, per part de la Direcció del Campus de l’Alimentació de 
Torribera de la UB, per utilitzar la Sala de les Voltes de forma fixa i periòdica durant 
els dos semestres del curs 2015/16, donat que manifesten un dèficit d’aules al 
Campus per l’augment dels alumnes a matricular. La UB demana l’ús de la Sala les 
Voltes des del 14 de setembre 2015 al 22 de desembre 2015 i del 10 de febrer de 
2016 al 27 de maig 2016, tots els dilluns i dimecres del calendari lectiu de 9 h. a 13 
h. i de 15 h. a 19 h., per la qual cosa els hi cal permís de disposició de 8.30 h. a 
19.30 h. aquests dies. 
 
Amb data 28 de juliol s’ha rebut escrit que detalla les modificacions necessàries per 
adaptar la sala de les Voltes com a aula de docència: 

- Instal·lació d’una pissarra de paret 
- Instal·lació d’un projector d’ultracurta distància a la paret 
- Instal·lació d’una pantalla de projecció a la paret 
- Instal·lació d’un armari d’audiovisuals 
- Instal·lació d’un sistema de so 
- Instal·lació punt de xarxa ethernet 
- Instal·lació de cortines entre columnes 

 
Aquesta Direcció informa que no veu cap inconvenient en la instal·lació d’aquests 
elements i que per a la seva execució, que serà a càrrec de la UB, caldrà coordinar-
se amb el responsable de manteniment del recinte, a qui s’haurà d’avisar de la data 
d’execució dels treballs. ( Sr. Xavier Izquierdo tel. 934 022 643). 
 
Donat que serà difícil compatir la sala entre ambdues administracions i, en 
conseqüència, les despeses generades, i donat que no convé eliminar el dret que 
tenen sobre l’ús d’aquesta sala els dos altres estadants del recinte, és a dir, 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Parc de Salut Mar, aquesta 
Direcció proposa: 
 

- Cedir la Sala de les Voltes ala UB per a ús d’aula sense determinació d’horari 
per al curs 2015-2016, és a dir, des del 14 de setembre 2015 fins al 30 de 
juny 2016. 
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- Que la UB assumeixi la totalitat de despeses de l’edifici La Masia, per la qual 
cosa es podran facturar els càrrecs dels conceptes de despesa fins que no 
s’acordi en conveni la fórmula definitiva.  

 
- Que la UB, en la gestió de la Sala de les Voltes, autoritzi, sempre que no 

coincideixi l’horari d’impartició de classes, l’ús esporàdic de l’espai a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al Parc de Salut del Mar i la 
Diputació de Barcelona, per al qual cosa caldrà fer la comunicació oportuna a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i al Parc de Salut Mar de 
Barcelona.”  

 
Segon.- AUTORITZAR a la Universitat de Barcelona per realitzar els treballs 
necessaris per adaptar la Sala de les Voltes de la Masia Torribera com a aula de 
docència, de conformitat amb l’informe que es transcriu al punt anterior. 
 
Tercer.- PROCEDIR a realitzar a l’Inventari de Béns totes les anotacions i actuacions 
necessàries amb motiu de l’aprovació de l’operació patrimonial indicada a l’acord 
primer. 
  
Quart.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, als efectes escaients. 
 
La presidenta, senyora Conesa, demana si hi ha alguna pregunta. I, tot seguit, diu: En 
aquest cas, es tracta d’unes edificacions situades al terme de Santa Coloma de 
Gramenet destinades a l’ús universitari, per la qual cosa fem la cessió d’aquest espai.  
 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

Permisos d’obres 
 

49.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2015/868.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 29/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Barcelona de data 28 de gener de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-1462, 
ambdós marges, al terme municipal de Barcelona (expedient 2015/868) d’: 
 

 Instal·lació de conducció amb encreuament, al PK 0+100, tram urbà i no urbà i al 
PK 0+010, tram urbà. 

 Instal·lació de conducció en paral·lelisme, del PK 0+000 al PK 0+100, tram urbà i 
no urbà. 

 Pintat de pas de vianants, al PK 0+000, tram urbà. 
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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 
10/03/2015, notificat en forma en data 17/03/2015 es va requerir l'interessat a fi que 
esmenés la sol·licitud. 
  
En data 08/05/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida. 
 
En data 19/06/2015 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 Barcelona en data 29 de gener de 
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 104.c, 104.d 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:  
 
- Es modificarà el gual existent per tal de facilitar el gir a la dreta dels vehicles que 

surten del carrer de Carroç. 
 

Instal·lació de conducció amb encreuament 
 
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 

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

 
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà 

l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del 
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de 

domini públic. 
 
- No són autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho són 

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

d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- La rasa serà perpendicular a l'eix de la carretera i la seva obertura es realitzarà per 

fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit el nombre de carrils que 
s'indiqui en les condicions específiques (que, com a mínim, sempre serà un) sense 
que pugui romandre obert més de vuit hores consecutives cap tram de rasa. 
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- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals 
condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les menors 
pertorbacions possibles al trànsit. 

 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- La conducció o línia anirà allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per 

permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense necessitat 
d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la rasant de la 
carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les reparacions necessàries 
s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la Diputació de Barcelona. 

 
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10. 
 
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu 

degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit. 
 
- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la 

capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos 
dies com a màxim. 

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

 
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada amb un mínim de 

25 cm. i amb fondària mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en 
calent tipus AC16 SURF S 50/70. 

 
- Un cop finalitzades, es signarà l'Acta de Final d'Obres a partir de la qual comença a 

contar el període de garantia. 
 

Instal·lació de conducció en paral·lelisme 
 

- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

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

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

restituït a la seva situació original. 
 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- En trams de sòl classificat com a urbà, els paral·lelismes de serveis podran anar per 

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

 
Pintat de pas de vianants 
 
- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida. 
 
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades 

d’autobús. 
 
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant. 
 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 

intensitat, nivell II. 
 
- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i 

un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de vianants 
amb una antelació suficient. 

 
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

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

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
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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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Barcelona, autorització d’obres a 
la carretera BV-1462, ambdós marges, al terme municipal de Barcelona (expedient 
2015/868) d’: 
 

 Instal·lació de conducció amb encreuament, al PK 0+100, tram urbà i no urbà i al 
PK 0+010, tram urbà. 

 Instal·lació de conducció en paral·lelisme, del PK 0+000 al PK 0+100, tram urbà i 
no urbà. 

 Pintat de pas de vianants, al PK 0+000, tram urbà. 
 

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
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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 Barcelona, amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08017), carrer Carretera de Vallvidrera Les 
Planes, 56-96, Oficina de Collserola / Districte de Sarrià - Sant Gervasi, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Castellterçol, en resolució de l’expedient núm. 2015/1761.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 16/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellterçol de data 11 de febrer de 2015 en 
el qual es sol·licita autorització per a realitzar, al terme municipal de Castellterçol les 
obres següents: 
 

 Obres d'urbanització, a la carretera BV-1245 del PK 0+000 al PK 0+260, 
ambdós marges, tram urbà. 

 Instal·lació de rètols informatius (lames), a la carretera BV-1245, PK 0+100 i PK 
0+670 i a la carretera BV-1310, PK 0+020 i PK 0+160, ambdós marges, tram 
urbà. 

 
En data 18/05/2015 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 Castellterçol en data 11 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:  
 
Obres d'urbanització 
 
- 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. 
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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 

 
- 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 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 

Rètols 
 

- La projecció vertical del senyals quedarà fora de calçada. 
 
- No hi haurà més de cinc mencions per suport 
 
- Els senyals a zona no urbana s’instal·laran fora de la cuneta, i fora de la zona entre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Castellterçol, autorització per a 
realitzar, al terme municipal de Castellterçol les obres següents: 
 

 Obres d'urbanització, a la carretera BV-1245 del PK 0+000 al PK 0+260, 
ambdós marges, tram urbà. 
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 Instal·lació de rètols informatius (lames), a la carretera BV-1245, PK 0+100 i PK 
0+670 i a la carretera BV-1310, PK 0+020 i PK 0+160, ambdós marges, tram 
urbà. 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon. ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Castellterçol, amb domicili 
a efectes de notificacions a Castellterçol (08183), Plaça Vella, 3, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cardona, en resolució de l’expedient núm. 2015/2544.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 07/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cardona de data 4 de maig de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de instal·lar dos rètols informatius, a 
la carretera C-1410z al PK 30+850, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Cardona (expedient núm. 2015/2544). 
 
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 
15/04/2015, notificat en forma en data 24/04/2015 es va requerir l'interessat a fi que 
esmenés la sol·licitud. 
  
En data 07/05/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida. 
 
En data 26/05/2015 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 Cardona en data 4 de maig 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:  
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- Els rètols compliran la Norma 8.1-IC vigent. 
 
- La seva projecció vertical caurà dintre de la illeta. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte 

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

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

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

 
  Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
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el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Cardona, autorització d’obres 
d’instal·lació de dos rètols informatius, a la carretera C-1410z al PK 30+850, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cardona (expedient núm. 2015/2544), 
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 Cardona, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardona (08261), Plaça de la Fira, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de  
l’Ajuntament de Marganell, en resolució de l’expedient núm. 2015/2551.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 17/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Marganell de data 9 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-1123 del PK 4+585 al PK 4+595, marge dret, del PK 8+445 
al PK 8+450, marge dret, i del PK 6+435 al PK 6+440, marge esquerre, tram no urbà, 
al terme municipal de Marganell (expedient núm. 2015/2551). 
 
En data 22/05/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Marganell en data 9 de març de 2015 
i d’acord amb el que disposa l’article 128 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’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- 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. 

 
- 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). La instal·lació no reduirà la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Marganell, autorització d’obres 
de Condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1123 del PK 4+585 al PK 
4+595, marge dret, del PK 8+445 al PK 8+450, marge dret, i del PK 6+435 al PK 
6+440, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Marganell (expedient 
núm. 2015/2551), 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 Marganell, amb domicili a 
efectes de notificacions a Marganell (08298), carrer Sant Esteve, s/n, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Calldetenes, en resolució de l’expedient núm. 2015/2751.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 20/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Calldetenes de data 13 de març de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d'enjardinament a la rotonda, 
a la carretera N-141d del PK 2+150 al PK 2+158, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal de Calldetenes (expedient núm. 2015/2751). 
 
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 
23/04/2015 notificat en forma en data 08/05/2015, es va requerir l'interessat a fi que 
esmenés la sol·licitud. 
 
En data 3/06/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona la 
documentació requerida. 
 
En data 03/07/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Calldetenes en data 20 de març de 
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 104.a, 167 i 168 del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- S’informa favorablement la plantació de vegetació que no disminueixi la 

visibilitat dels usuaris de la rotonda i que no ocasioni problemes de 
conservació de la carretera (com per exemple aportació de  fulles a la calçada).  

 
- No es plantarà arbres a la rotonda:  
 

- Al créixer poden disminuir la seguretat de la via per la possibilitat 
d’impacte entre arbre i  vehicle,  

- Hi ha possibilitat de caiguda d’arbres a la calçada degut a temporals.  
- Aporten fulles a la calçada complicant els treballs de conservació de 

calçada i drenatges de la carretera. 
 

- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
  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. 

 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 246

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Calldetenes, autorització d’obres 
d'enjardinament a la rotonda., a la carretera N-141d del PK 2+150 al PK 2+158, 
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 
2015/2751), 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 Calldetenes, amb domicili a 
efectes de notificacions a Calldetenes (08506), Plaça Onze de Setembre, s/n, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
Generalitat de Catalunya-Departament de Territori i Sostenibilitat, en resolució 
de l’expedient núm. 2015/3534.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer 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 17 d’abril de 2015 va tenir entrada al Registre General de la Diputació de 
Barcelona un escrit de Infraestructures.cat en que sol·licitava autorització per a la 
realització de les obres del nou enllaç entre l'Eix Transversal i la carretera BV-5202, 
corresponents al projecte amb Clau MB-14046, a la carretera BV-5202 del PK 1+100 
al PK 2+000, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta 
(expedient núm. 2015/3534). 
 
En data 19 de maig 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 per Infraestructures.cat en data 16 d’abril de 2015 i 
d’acord amb el que disposa l’article 72 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:  
 
Traçat 
 
- Els elements reductors de velocitat, BTA, projectats a la BV-5202 compliran la 

normativa vigent. 
- Es donarà continuïtat al camí verd pel Camí de Santa Eugènia de Berga. 
- Els nous accessos seran replantejats durant l’execució de les obres. 
- Es pavimentaran els accessos a la carretera en un tram de manera que s’evitin 

arrossegaments a la calçada. 
 
Serveis i drenatge 
 
- Hi ha previstos 4 tubs de PEAD de 40 mm de la xarxa de telecomunicacions sota 

el camí verd, que s’haurien de desplaçar el més lluny possible de la calçada de la 
carretera BV-5202, per no crear en un futur problemes de conservació en el 
fonament de les barreres de contenció de la carretera. 

- En els accessos, els passos salvacunetes no seran canonades sinó guals.  
- S’optimitzaran els encreuaments sota la calçada. 
- En els encreuaments de calçada de les obres de fàbrica, el recobriment de ferm 

sobre el punt més alt de la canonada serà de mínim 1,00m. 
- Els registres que quedin en el domini públic de la carretera es situaran a l’últim 

metre del mateix. 
- Totes les cunetes de formigó aniran armades o amb fibres. 
- El drenatge de la carretera tindrà continuïtat al llarg de tota l’obra. 
 
Mesures correctores d’impacte ambiental 
 
- Les plantacions no disminuiran la distància de visibilitat a la sortida dels accessos, 

ni en el moment de la plantació, ni en el seu creixement futur. 
 
Senyalització 
 
- Els senyals antics en males condicions s’eliminaran i es substituiran. 
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  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
En data 10 de juny de 2015 ha tingut entrada un escrit de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya en que manifesta que Infraestructures.cat actua en nom de 
la Generalitat motiu pel qual sol·licita que s’emeti la preceptiva autorització d’obres al 
seu nom. 
 
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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 Generalitat de Catalunya -Departament de 
Territori i Sostenibilitat, autorització d’obres del nou enllaç entre l'Eix Transversal i la 
carretera BV-5202, corresponents al projecte amb Clau MB-14046, a la carretera BV-
5202 del PK 1+100 al PK 2+000, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Julià de Vilatorta (expedient núm. 2015/3534), 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 Generalitat de Catalunya -Departament de 
Territori i Sostenibilitat, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08029), 
Av. Josep Tarradellas, 2-6, amb indicació dels recursos procedents. 
 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Talamata 19, S.L.U, en resolució de l’expedient núm. 2015/3593.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 

 
En data 21/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Talamata, 19, S.L.U. de la mateixa data en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-1221, marge esquerre, tram 
urbà, al terme municipal de Matadepera (expedient núm. 2015/3593): 
 

 Construcció d'edificació, al PK 3+890. 
 Construcció de nou accés, del PK 3+915 al PK 3+920. 

 
En data 22/05/2015 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 Talamata, 19, S.L.U. en data 21 d'abril 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:  
 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 252

Construcció d'edificació i de la tanca perimetral de la finca 
 

- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- L’edificació  i la tanca quedaran com a mínim a les distàncies fixades pel planejament 

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

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

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

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

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

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 

Construcció de nou accés 
 

- 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. Les condicions 

de visibilitat i seguretat de l’accés no resultaran afectats ni suposaran un perill davant 
l’eventual sortida d’un vehicle de la via. 

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

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

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

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

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

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- Es 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. 
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  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 
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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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Talamata, 19, S.L.U., autorització d’obres a la 
carretera BV-1221, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Matadepera 
(expedient núm. 2015/3593): 
 

 Construcció d'edificació, al PK 3+890. 
 Construcció de nou accés, del PK 3+915 al PK 3+920. 

 
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. FIXAR l’import de les 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 a Talamata, 19, S.L.U., amb domicili a efectes 
de notificacions a Terrassa (08221), Rambla d'Egara, 392, 4r, 4a, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autoritzacio d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en resolució de l’expedient núm. 
2015/3820.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 29/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de data 23 d'abril de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la 
carretera BV-5201 del PK 2+100 al PK 2+118, marge esquerre, tram urbà, al terme 
municipal de Sant Julià de Vilatorta (expedient núm. 2015/3820). 
 
En data 19/05/2015 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 Julià de Vilatorta en data 23 
d'abril de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 167, 168 i 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 
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sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  

 
- 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 conservaran els senyals verticals S-13, en el pas de vianants existent afectat per 

les obres, segons norma 8.1-IC de senyalització vertical. 
 
- El sol·licitant serà responsable del manteniment i conservació del drenatge, així com 

de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.  
 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- S’esborrarà, no es pintarà amb negre, el pas de vianants provisional d’obres de color 

groc. 
 
  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. 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
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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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
 
 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Julià de Vilatorta, 
autorització d’obres d’urbanització, a la carretera BV-5201 del PK 2+100 al PK 2+118, 
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta (expedient 
núm. 2015/3820), 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 Julià de Vilatorta, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Julià de Vilatorta (08504), Pl. Marquès de la 
Quadra, 1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de retirada d’un tram 
de tanca d’arbusiva i enjardinament de l’interior de la propietat, a la carretera BV-
5201a favor del Sr. A.P.C, en resolució de l’expedient núm. 2015/3826.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 28/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. A.P.C. de data 25 d'abril de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització de retirada d'un tram de tanca d'arbustiva i 
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enjardinament de l’interior de la propietat, a la carretera BV-5201 del PK 0+280 al PK 
0+290, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 
2015/3826). 
 
En data 22/05/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. A.P.C. en data 25 d'abril de 2015 i d’acord amb el 
que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  

 
- En cas que la nova obertura sigui utilitzada com a sortida de vehicles de la casa, 

donat que l’obertura dona a un vial secundari i per tal de que els moviments a la 
carretera siguin ordenats i d’evitar accidents, es respectaran els moviments 
actualment existents: l’entrada des de carretera es realitzarà pel PK 1+280 i la sortida 
del vial a la carretera, pel PK 0+290. En el cas que no es compleixin aquests 
moviments, els interessats hauran d’instal·lar la senyalització vertical en el vial 
secundari que obligui a  respectar aquests moviments. 

 
-  La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

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

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

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

  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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.P.C., autorització de retirada d'un tram de 
tanca d'arbustiva i enjardinament de l’interior de la propietat, a la carretera BV-5201 
del PK 0+280 al PK 0+290, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Calldetenes (expedient núm. 2015/3826), 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 els treballs autoritzats hauran de ser 
executats. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer. FIXAR l’import de les 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. A.P.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
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58.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2015/3839.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 28/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès de data 21 d'abril de 2015 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització de vorera, 
a la carretera BP-1432 del PK 30+227 al PK 30+287, marge esquerre, tram urbà, al 
terme municipal de l’Ametlla del Vallès (expedient núm. 2015/3839). 
 
En data 21/05/2015 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 l'Ametlla del Vallès en data 21 d'abril 
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. 

- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada i de tots els elements 
funcionals de la carretera. 

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

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

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

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

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

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

 
- 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.  
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- 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. 
 
- 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. 

 

- 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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 l'Ametlla del Vallès, autorització 
d’obres d'urbanització de vorera, a la carretera BP-1432 del PK 30+227 al PK 30+287, 
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès (expedient núm. 
2015/3839), 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 l'Ametlla del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a l’Ametlla del Vallès (08480), Plaça de l'Ajuntament, 
1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de moviments de 
terres i tala d’arbres, a la carretera BV-4346 a favor del Sr. LL.C.T, en resolució 
de l’expedient núm. 2015/4112.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 05/05/2015 han tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, dos escrits del Sr. Ll.C.T. de data 28 d'abril de 2015 en els quals es 
sol·licita autorització per a la realització de moviments de terres i tala d'arbres, a la 
carretera BV-4346 del PK 0+250 al PK 1+010, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Sagàs (expedient núm. 2015/4112). 
 
En data 26/05/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista les sol·licituds formulades pel Sr. Ll.C.T. en data 28 d'abril de 2015 i d’acord 
amb el que disposen els articles 80.2.e i 104.h del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, és 

a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de l’explanació.  
 
- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra 

autoritzada, serà per compte i a càrrec del sol·licitant. 
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- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat dels talussos de la carretera, les obres en 
cap cas afectaran els mateixos. 

 
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la 

carretera i als seus elements funcionals. 
 
- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V), 

llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un pendent 
diferent. 

 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant de la tala durant l’execució dels treballs i al finalitzar els mateixos en cada 
jornada. 

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

trànsit no podran ser superiors en temps a 10 minuts. 
 
  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. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 267

- 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. 

 
- 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 
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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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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.C.T., autorització de moviments de terres i 
tala d'arbres, a la carretera BV-4346 del PK 0+250 al PK 1+010, ambdós marges, tram 
no urbà, al terme municipal de Sagàs (expedient núm. 2015/4112), 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. FIXAR l’import de les 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. Ll.C.T., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
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60.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de moviments de 
terres i tala d’arbres, a la carretera BP-4313 a favor del Sr. J.B.C, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/4119.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 05/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J.B.C. de data 30 d'abril de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització de moviments de terres i tala d'arbres, a la carretera 
BP-4313 del PK 15+450 al PK 15+700, marge dret, tram no urbà, al terme municipal 
de Santa Maria d'Oló (expedient núm. 2015/4119). 
 
En data 26/05/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.B.C. en data 30 d'abril de 2015 i d’acord amb el 
que disposen els articles 76.1, 80.2.e i 104.h del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, és 

a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de la explanació.  
 
- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra 

autoritzada serà per compte i a càrrec del sol·licitant. 
 
- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat dels talussos de la carretera, les obres en 

cap cas afectaran els mateixos. 
 
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la 

carretera i als seus elements funcionals. 
 
- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V), 

llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un pendent 
diferent. 

- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 
resultant de la tala durant l’execució dels treballs i al finalitzar els mateixos en cada 
jornada. 

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

trànsit no podran ser superiors en temps a 10 minuts. 
 
  Condicions generals 
 

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

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

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

 

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

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 272

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

ACORDS 
 
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. J.B.C., autorització de moviments de terres i 
tala d'arbres, a la carretera BP-4313 del PK 15+450 al PK 15+700, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Santa Maria d'Oló (expedient núm. 2015/4119), 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. FIXAR l’import de les 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. J.B.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, en resolució de l’expedient núm. 
2015/4200.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 08/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines de data 28 d'abril de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització:  
treballs de manteniment de la vorera, a la carretera BV-1485 del PK 0+120 al PK 
0+131, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Feliu de Codines (expedient 
núm. 2015/4200). 
 
En data 02/06/2015 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 Feliu de Codines en data 28 
d'abril 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:  
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- 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 de la carretera i de tots els 

elements funcionals de la mateixa 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 
 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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 Feliu de Codines, 
autorització d’obres d'urbanització: treballs de manteniment de la vorera, a la carretera 
BV-1485 del PK 0+120 al PK 0+131, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant 
Feliu de Codines (expedient núm. 2015/4200), 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 Feliu de Codines, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Feliu de Codines (08182), Plaça Josep 
Umbert Ventura, 2, amb indicació dels recursos procedents. 
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62.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de moviments de 
terres i rompuda a la carretera BV-4601, a favor del Sr. J.M.F.M, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/4201.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova e 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 07/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J.M.F.M. de data 04 de maig de 2015 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització de moviments de terres i rompuda, a la 
carretera BV-4601 del PK 6+150 al PK 6+250, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Gurb (expedient núm. 2015/4201). 
 
En data 21/05/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.F.M. en data 04 de maig de 2015 i d’acord 
amb el que disposen els articles 80.2.e i 104.h del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, és 

a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de la explanació.  
 
- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra 

autoritzada serà a càrrec del sol·licitant. 
 
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la 

carretera i als seus elements funcionals. 
 
- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V), 

llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un pendent 
diferent. 

 
 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 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. J.M.F.M., autorització de moviments de terres 
i rompuda, a la carretera BV-4601 del PK 6+150 al PK 6+250, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Gurb (expedient núm. 2015/4201), 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 els treballs autoritzats hauran de ser 
executats. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Tercer. FIXAR l’import de les 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 Sr. J.M.F.M., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
63.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de plantació 
d’arbres, a la carretera BV-5303, a favor de la Sra. M.P.S, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/4318.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 12/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. M.P.S. de data 17 d'abril de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la plantació d'arbres, a la carretera BV-5303 del PK 1+550 al PK 
1+725, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Tona (expedient núm. 
2015/4318). 
 
En data 26/05/2015 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. M.P.S. en data 17 d'abril de 2015 i d’acord 
amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

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

 
- No es podrà efectuar cap plantació dins de la zona de domini públic. 
 
- La plantació d’arbres no perjudicarà l’estabilitat de la carretera ni la dels seus 

elements funcionals i no afectarà la seva visibilitat ni la seguretat viària. 
 

  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. 

 
- 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. 

 
- 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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. M.P.S., autorització de plantació d'arbres, 
a la carretera BV-5303 del PK 1+550 al PK 1+725, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Tona (expedient núm. 2015/4318), 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 els treballs autoritzats hauran de ser 
executats. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer. FIXAR l’import de les 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 a la Sra. M.P.S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
64.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, en resolució de l’expedient núm. 2015/4384.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer  i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 14/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Premià de Dalt en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-5024, marge esquerre, tram 
urbá, al terme municipal de Premià de Dalt (expedient 2015/4384) d': 
 

 Urbanització: construcció d'una vorera, del PK 1+293 al PK 1+537. 
 Pintat de pas de vianants, al PK 1+533. 

 
En data 02/06/2015 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 Premià de Dalt  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:  
 
Pintat de pas de vianants 
 
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 

costats del pas, a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es 
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior. 

 
- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida. 
 
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades 

d’autobús. 
 
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant. 
 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 

intensitat, nivell II. 
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- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i 
un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de vianants 
amb una antelació suficient. 

 
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

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

 
Obres d'urbanització 
 
- 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, voral 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 . 

 
- 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 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 284

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 

sobre la vorera o 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. 
 
- 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. 

 
- 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. 
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Vist l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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 Premià de Dalt, autorització 
d’obres a la carretera BV-5024, marge esquerre, tram urbá, al terme municipal de 
Premià de Dalt (expedient 2015/4384) d': 
 

 Urbanització: construcció d'una vorera, del PK 1+293 al PK 1+537. 
 Pintat de pas de vianants, al PK 1+533. 

 
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 Premià de Dalt, amb 
domicili a efectes de notificacions a Premià de Dalt (08338), Plaça de La Fàbrica, 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
65.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Lluçà, en resolució de l’expedient núm. 2015/4391.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 13/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lluçà de data 07 de maig de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, 
a la carretera BV-4341 al PK 14+800, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Lluçà (expedient núm. 2015/4391). 
 
En data 09/06/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Lluçà en data 07 de maig 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’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
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de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Lluçà, autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4341 al PK 14+800, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Lluçà (expedient núm. 2015/4391), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon. ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Lluçà, amb domicili a 
efectes de notificacions a Lluçà (08514), carrer dels Rourets, 1 Santa Eulàlia de Puig-
Oriol, amb indicació dels recursos procedents. 
 
66.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Castellar del Riu, en resolució de l’expedient núm. 2015/4394.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 14/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellar del Riu de data 6 de maig de 2015 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de garatge 
per a vehicles municipals, a la carretera BV-4243 del PK 2+730 al PK 2+740, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellar del Riu (expedient núm. 
2015/4394). 
 
En data 09/06/2015 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 Castellar del Riu en data 6 de maig 
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:  
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
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- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general 
es a dir a més de 25 metres de l’ aresta exterior de la calçada de la carretera. 

 
- 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. 
 
- Estan prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de qualsevol 

tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia d’edificació, 
situada a 25 metres en aquest tipus de carretera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
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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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Castellar del Riu, autorització 
d’obres de construcció de garatge per a vehicles municipals, a la carretera BV-4243 
del PK 2+730 al PK 2+740, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellar 
del Riu (expedient núm. 2015/4394), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon. ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Castellar del Riu, amb 
domicili a efectes de notificacions a Castellar del Riu (08618), carrer Rectoria de 
Llinàs, s/n, amb indicació dels recursos procedents. 
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67.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Sr. I.E.LL, en resolució de l’expedient núm. 2015/4656.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 21/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. I.E.Ll. de data 15 de maig de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-
5306 al PK 3+975, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Taradell 
(expedient núm. 2015/4656). 
 
En data 09/06/2015 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. I.E.Ll. en data 15 de maig 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. 
 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general 

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

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

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

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

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

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents 

que impliquin un augment de volum de l’edificació existent davant de la línia 
d’edificació. 
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  Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
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publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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. I.E.Ll., autorització d’obres de conservació 
d'edificació, a la carretera BV-5306 al PK 3+975, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Taradell (expedient núm. 2015/4656), 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. FIXAR l’import de les 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. I.E.Ll., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
68.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de moviments de 
terres, d’instal.lació de conducció d’aigües residuals amb encreuament i de 
condicionament d’accés existent, a la carretera BV-4025, a favor de la Sra. M.V.P, 
en resolució de l’expedient  núm. 2015/4659.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 21/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. M.V.P. de data 21 de maig de 2015 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres, a la carretera BV-4025, tram no urbà, 
al terme municipal de Fígols (expedient núm. 2015/4659) de: 
 

 Moviments de terres, del PK 6+100 al PK 6+175, marge dret. 
 Instal·lació de conducció d'aigües residuals amb encreuament, al PK 6+150, 

ambdós marges. 
 Condicionament d'accés existent, al PK 6+205, marge dret. 
 

En data 16/06/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. M.V.P. en data 21 de maig de 2015 i d’acord 
amb el que disposen els articles 128.1, 104.d, 80.2.e i 104.h del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
Instal·lació de conducció amb encreuament 
 
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 

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

 
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà 

l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del 
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de 

domini públic. 
 
- No son autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho són 

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

d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- La rasa serà perpendicular a l'eix de la carretera i la seva obertura es realitzarà per 

fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit el nombre de carrils que 
s'indiqui en les condicions específiques (que, com a mínim, sempre serà un) sense 
que pugui romandre obert més de vuit hores consecutives cap tram de rasa. 

 
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals 

condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les menors 
pertorbacions possibles al trànsit. 

 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- La conducció o línia anirà allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per 

permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense necessitat 
d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la rasant de la 
carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les reparacions necessàries 
s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la Diputació de Barcelona. 

 
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10. 
 
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu 

degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit. 
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- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la 
capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos 
dies com a màxim. 

 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada amb un mínim d’un 

metre i amb fondària mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en 
calent tipus AC16 SURF S 50/70. 

 
- Les obres s'iniciaran en un termini màxim de 30 dies des de la signatura de l'Acta de 

Replanteig amb l'Oficial Especial de Permisos. Així mateix, un cop finalitzades, es 
signarà l'Acta de Final d'Obres a partir de la qual comença a contar el període de 
garantia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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. 
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- 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 gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Aquest gual es 
mantindrà en bon estat de conservació i net. 

 
- 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. 

 
Moviments de terres 
 

- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, es 
a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de la explanació.  

 
- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra 

autoritzada serà per compte a càrrec del sol·licitant. 
 
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la 

carretera i als seus elements funcionals. 
- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V), 

llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un pendent 
diferent. 

 
  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 103 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de carreteres, estableix el següent: 
 
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
 
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
 
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer, 
derivats directament o indirecta de les actuacions.” 
 
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 6.000 euros que es podrà 
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les 
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, la Sra. M.V.P. serà responsable dels perjudicis que es puguin 
ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels 
desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les 
obres de moviments de terres, d’instal·lació de conducció d'aigües residuals amb 
encreuament i de condicionament d'accés existent. 
 
L’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia 
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte. 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 506,24 euros, per ocupació i 
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per conduccions 
subterrànies i de 316,5 euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de 
carretera per a la instal·lació de conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat, 
clavegueram, telefòniques i altres similars incloent-hi els túnels, fins a 1 metre quadrat 
de secció. 
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ATORGAR, prèvia constitució de la garantia per import de 6.000 euros a la 
qual fa esment la part expositiva de la present resolució, salvat el dret de propietat i 
sens perjudici de drets de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. M.V.P., 
autorització d’obres, a la carretera BV-4025, tram no urbà, al terme municipal de Fígols 
(expedient núm. 2015/4659) de: 
 

 Moviments de terres, del PK 6+100 al PK 6+175, marge dret. 
 Instal·lació de conducció d'aigües residuals amb encreuament, al PK 6+150, 

ambdós marges. 
 Condicionament d'accés existent, al PK 6+205, marge dret. 
 

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit 
en la part expositiva del present decret. 
 
Segon. DEMORAR l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució d’una garantia per 
import de 6.000 euros.  
 
Tercer. ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart. FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 506,24 
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini 
públic per conduccions subterrànies i de 316,5 euros, per concessió d'autoritzacions 
en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de conduccions subterrànies 
d'aigua, gas, electricitat, clavegueram, telefòniques i altres similarsincloent-hi els 
túnels, fins a 1 metre quadrat de secció.  
 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a la Sra. M.V.P., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
69.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Construccions Canudas-3, SL, en resolució de l’expedient núm. 
2015/4804.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 26/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Construccions Canudas-3, SL de data 20 de maig de 2015 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-4135, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Avià (expedient núm. 2015/4804) 
de: 
 

 Condicionament d'accés existent, del PK 0+750 al PK 0+760. 
 Construcció de tancament diàfan, del PK 0+760 al PK 0+800. 
 

En data 16/06/2015 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 Construccions Canudas-3, SL en data 20 de maig de 
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 104.e i 128.1 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
Condicionament d'accés existent 

 
- L’accés autoritzat que assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap 

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

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

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

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 305

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. En cas contrari, s’instal·larà els 
elements auxiliars necessaris (mirall) per assegurar la suficient visibilitat. 

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

mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. 

 
- 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. 

 

Construcció de tancament diàfan 
 

- La tanca es situarà fora de la zona de domini públic. Serà totalment diàfana i 
s’instal·larà sobre piquets permetent-se un muret de fonament de 30 cm. d'alçada 
màxima. 
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  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 38 euros, per concessió 
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de tancaments 
diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
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el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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 Construccions Canudas-3, SL, autorització per a 
la realització d’obres a la carretera BV-4135, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal d’Avià (expedient núm. 2015/4804) de: 
 

 Condicionament d'accés existent, del PK 0+750 al PK 0+760. 
 Construcció de tancament diàfan, del PK 0+760 al PK 0+800. 
 

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. FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 38 euros, 
per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de 
tancaments diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó.  
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a Construccions Canudas-3, SL, amb domicili 
a efectes de notificacions a Avià (08610), carrer Gran Via, 18, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
70.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Els Roures Espinalvet SL, en resolució de l’expedient núm. 
2015/4806.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 26/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Els Roures Espinalvet, SL de data 26 de maig de 2015 en el 
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qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de dos rètols tipus 
S-111 i dos rètols tipus S-310, a la carretera BV-4243 del PK 3+785 al PK 4+000, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Castellar del Riu (expedient núm. 
2015/4806). 
 
En data 16/06/2015 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 Els Roures Espinalvet, SL en data 26 de maig 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 el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

   
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
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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. 

 
- 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 i de 126,56 euros, per ocupació i 
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells 
indicatius i informatius. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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 Els Roures Espinalvet, SL, autorització d’obres 
d’instal·lació de dos rètols tipus S-111 i dos rètols tipus S-310, a la carretera BV-4243 
del PK 3+785 al PK 4+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Castellar del Riu (expedient núm. 2015/4806), 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. FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 126,56 
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini 
públic per cartells indicatius i informatius.  
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a Els Roures Espinalvet, SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a Castellar del Riu (08618), Ctra. Rasos de Peguera, 22 - km. 
4 Espinalbet, amb indicació dels recursos procedents. 
 
71.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Agromillora Iberia, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/4854.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 27/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit d’Agromillora Iberia, SL en el qual es sol·licita autorització  per a la 
realització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2247 al PK 
3+020, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia 
(expedient núm. 2015/4854). 
 
En data 12/06/2015 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 Agromillora Iberia, SL en data 27 de maig 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’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la 

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

 
  Condicions generals 

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

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

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

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

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

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 315

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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Agromillora Iberia, SL, autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2247, al PK 3+020, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia (expedient núm. 
2015/4854), 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. FIXAR l’import de les 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 a Agromillora Iberia, SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a Subirats (08739), Molí Coloma - El Rebato, s/n, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
72.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 
2015/5025.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 02/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló de data 27 de maig de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la 
carretera BV-5224 del PK 10+875 al PK 10+900, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Pere de Torelló (expedient núm. 2015/5025). 
 
En data 03/07/2015 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 Pere de Torelló en data 27 de 
maig de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 80.d i 80.e del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- 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. 

 
- 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. 
 
- El sol·licitant serà responsable del manteniment i conservació de la vorera. 
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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. 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. 
 
- 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 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 318

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
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el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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 Pere de Torelló, autorització 
d’obres d'urbanització, a la carretera BV-5224 del PK 10+875 al PK 10+900, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (expedient núm. 
2015/5025), 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 Pere de Torelló, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Pere de Torelló (08572), carrer Verdaguer, 
18, amb indicació dels recursos procedents. 
 
73.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 
2015/5071.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 03/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor de data 25 de maig de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament 
d'accés i camí existent, a la carretera BP-5107 del PK 43+009 al PK 43+036, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor (expedient núm. 
2015/5071). 
 
En data 17/06/2015 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 Pere de Vilamajor en data 25 de 
maig de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de 
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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:  
 
- A l’accés es disposarà d’illeta separadora de sentit de circulació. 

 
- L’accés en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de 

Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord 
amb l’establert a la normativa vigent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 30 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 R-2 (STOP) i senyalització horitzontal 

marques M-4.1 i M-6.4. 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
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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. 

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

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

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

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

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
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el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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 Pere de Vilamajor, 
autorització d’obres de condicionament d'accés i camí existent, a la carretera BP-5107 
del PK 43+009 al PK 43+036, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Pere de Vilamajor (expedient núm. 2015/5071), 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 Pere de Vilamajor, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Pere de Vilamajor (08458), carrer Nou, 
26, amb indicació dels recursos procedents. 
 
74.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2015/5080.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 03/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de data 04 de desembre de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres, al terme municipal 
de Prats de Lluçanès (expedient núm. 2015/5080) d’: 
 

 Instal·lació de tres plafons amb rètols tipus S-770, a la carretera B-432 del PK 
11+790 al PK 12+450, ambdós marges, tram urbà i no urbà. 

 Instal·lació de tres plafons amb rètols tipus S-770, a la carretera BV-4401 del 
PK 21+000 al PK 21+070, ambdós marges, tram urbà i no urbà. 
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En data 19/06/2015 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 Prats de Lluçanès en data 04 de 
desembre de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents, 168 del 
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 
293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de 
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que 
s'expressen a continuació:  
 
- Es replantejarà la seva instal·lació conjuntament amb l’ oficial especial de permisos 

de la zona. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte 

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

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

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

 
  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. 

 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 326

- 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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 Prats de Lluçanès, autorització 
d’obres, al terme municipal de Prats de Lluçanès (expedient núm. 2015/5080) d’: 
 

 Instal·lació de tres plafons amb rètols tipus S-770, a la carretera B-432 del PK 
11+790 al PK 12+450, ambdós marges, tram urbà i no urbà. 

 Instal·lació de tres plafons amb rètols tipus S-770, a la carretera BV-4401 del 
PK 21+000 al PK 21+070, ambdós marges, tram urbà i no urbà. 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon. ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Prats de Lluçanès (08513), Passeig del Lluçanès, 
s/n "Cal Bach", amb indicació dels recursos procedents. 
 
75.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2015/5204.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 08/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de data 28 de maig de 2015 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’implantació de mòduls 
prefabricats per l'IES provisional i urbanització i tancament exterior de la parcel·la, a la 
carretera B-603 al PK 0+130, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Pol de 
Mar (expedient núm. 2015/5204). 
 
En data 30/06/2015 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 Pol de Mar en data 28 de maig 
de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 168 i 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:  

 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general 

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

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

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

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

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

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- 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. 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 328

  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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 Pol de Mar, autorització 
d’obres d’implantació de mòduls prefabricats per l'IES provisional i urbanitzacio i 
tancament exterior de la parcel·la, a la carretera B-603 al PK 0+130, marge dret, tram 
urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar (expedient núm. 2015/5204), 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 Pol de Mar, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Pol de Mar (08395), Plaça de la Vila, s/n, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
76.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa SA Reverté, Productos Minerales, en resolució de l’expedient núm. 
2015/5220.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 09/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de S.A. Reverté, Productos Minerales de data 3 de juny de 2015 
en el qual es sol·licita autorització d’obres per a l’encreuament de calçada amb 
vehicles pesats, a la carretera BV-2116 al PK 1+880, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Castellet i la Gornal (expedient núm. 2015/5220). 
 
En data 14/07/2015 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 S.A. Reverté, Productos Minerales en data 3 de juny 
de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 80.2.e i 104.h del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
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- Haurà d’estar garantida la seguretat vial. A tal efecte, es senyalitzarà l’encreuament 
de calçada amb operaris amb banderoles a cada costat del mateix. 

 
- Caldrà reparar tot deteriorament que s’ocasioni a la carretera i els seus elements 

amb motiu d’aquests encreuaments. 
- En tot moment, la calçada restarà lliure d’arrossegaments i material que es pugui 

despendre dels vehicles. Si és necessari es pavimentaran els accessos. 
 
- Les condicions i característiques de la carretera i els seus elements hauran de ser els 

mateixos que hi havia amb anterioritat a aquests encreuaments. 
 
- Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització que caldrà 

sol·licitar al Servei Català de Trànsit. 
 

  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. 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 332

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 103 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de carreteres, estableix el següent: 
 
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
 
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
 
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
 
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer, 
derivats directament o indirecta de les actuacions.” 
 
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 15.000 euros que es podrà 
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les 
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, S.A. Reverté, Productos Minerales serà responsable dels 
perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així 
com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats 
directament o indirecta de les obres d’encreuament de calçada amb vehicles pesats. 
 
L’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia 
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte. 
 
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. 
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Vist l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ATORGAR, prèvia constitució de la garantia per import de 15.000 euros a la 
qual fa esment la part expositiva de la present resolució, salvat el dret de propietat i 
sens perjudici de drets de tercers i d’altres competències concurrents, a S.A. Reverté, 
Productos Minerales, autorització d’obres d’encreuament de calçada amb vehicles 
pesats, a la carretera BV-2116 al PK 1+880, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Castellet i la Gornal (expedient núm. 2015/5220), que s’hauran de dur a 
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
decret. 
 
Segon. DEMORAR l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució d’una garantia per 
import de 15.000 euros.  
 
Tercer. ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart. FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a S.A. Reverté, Productos Minerales, amb 
domicili a efectes de notificacions a 43719 Bellvei (Tarragona), carretera N-340 - km 
1196, amb indicació dels recursos procedents. 
 
77.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Òdena, en resolució de l’expedient núm. 2015/5246.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 08/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Òdena de data 25 de maig de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de dos cartells 
provisionals d'obres, a la carretera BV-1106 al PK 1+530 i al PK 1+745, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal d’Òdena (expedient núm. 2015/5246). 
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En data 07/07/2015 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 d'Òdena en data 25 de maig 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 el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

 
  Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
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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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 d'Òdena, autorització d’obres 
d’instal·lació de dos cartells provisionals d'obres, a la carretera BV-1106 al PK 1+530 i 
al PK 1+745, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Òdena (expedient núm. 
2015/5246), 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 d'Òdena, amb domicili a 
efectes de notificacions a Òdena (08711), Plaça Major, 2, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
78.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Ana Coello de Llobet SL, en resolució de l’expedient núm. 2015/5281.-  
La Junta, de conformitat amb la proposa formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 11/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit d’Ana Coello de Llobet S.L. de data 9 de juny de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-1123, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Marganell (expedient núm. 2015/5281) 
de: 
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 Reforma espais exteriors de la masia Cal Bisbal al PK 7+050. 
 Condicionament d'accés existent del PK 7+050 al PK 7+300. 

 
En data 10/07/2015 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 Ana Coello de Llobet S.L. en data 9 de juny de 2015 i 
d’acord amb el que disposen els articles 125 i 128.1 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
Reforma espais exteriors de la masia consistent en millora de l’accessibilitat interior i 
enjardinament 
 
- No es modificarà el perfil dels talussos de la carretera. 
 
- Qualsevol modificació de cobert o edifici, quedarà per darrera de la línia d’edificació 

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

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

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

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

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

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 

Condicionament d'accés existent 
 

- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 
assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà 
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona, imposar les 
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la 
normativa vigent. 

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

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

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
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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 continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta.  
 
- L’accés es mantindrà  en bon estat de conservació. 
 
- 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. 

 
- 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 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Ana Coello de Llobet S.L., autorització d’obres a 
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la carretera BV-1123, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Marganell 
(expedient núm. 2015/5281) de: 
 

 reforma espais exteriors de la masia Cal Bisbal al PK 7+050. 
 condicionament d'accés existent del PK 7+050 al PK 7+300. 

 
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. FIXAR l’import de les 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 a Ana Coello de Llobet S.L., amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08005), carrer Llull, 133, local 5B, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
79.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Idesa Accesorios, SA, en resolució de l’expedient núm. 2015/5413.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 16/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Idesa Accesorios SA de la mateixa data, en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a la 
carretera BV-2002 del PK 3+190 al PK 3+196 i del PK 3+210 al PK 3+216, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló (expedient núm. 
2015/5413). 
 
En data 31/07/2015 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 Idesa Accesorios SA en data 16 de juny de 2015 i 
d’acord amb el que disposa l’article 125 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 actuació es realitzarà fora de la zona de domini públic, és a dir, a més de 3 

metres de l’aresta exterior de l’esplanació. 
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- Les actuacions autoritzades no afectaran l’accessibilitat i mobilitat dels vianants en la 
vorera afectada i estaran d’acord amb els criteris urbanístics de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló. 

 
  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 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 
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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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Idesa Accesorios SA, autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2002 del PK 3+190 al PK 3+196 i 
del PK 3+210 al PK 3+216, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa 
Coloma de Cervelló (expedient núm. 2015/5413), 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. FIXAR l’import de les 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 a Idesa Accesorios SA, amb domicili a efectes 
de notificacions a Sant Boi de Llobregat (08830), Ctra. del Prat, 4, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
80.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Sr. D.V.V, en resolució de l’expedient núm. 2015/5426.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 08/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. D.V.V. de data 04 de juny de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització  per a la realització d’obres d’instal·lació d'un rètol indicatiu de "Centre 
eqüestre Vendrell", a la carretera BP-1101 al PK 11+120, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Salvador de Guardiola (expedient núm. 2015/5426). 
 
En data 23/07/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. D.V.V. en data 04 de juny 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:  
 
- La ubicació del rètol sol·licitat serà dins el mateix accés, aproximadament a 

15m de l’aresta exterior de la calçada, visible però no llegible des de la 
carretera,  de dimensió i disseny dels plafons de Senyalització d’Orientació, tot 
segons “Condicions tècniques i criteris d’implantació de la senyalització 
d’accessos” de la Generalitat de Catalunya de maig de 2013. 

 
- 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. 

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28 euros, per ocupació i 
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells 
indicatius i informatius. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Sr. D.V.V., autorització d’obres d’instal·lació d'un 
rètol indicatiu de "Centre eqüestre Vendrell", a la carretera BP-1101 al PK 11+120, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola (expedient 
núm. 2015/5426), 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. FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28 
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini 
públic per cartells indicatius i informatius.  
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució al Sr Sr. D.V.V., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
81.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Sr. M.A.P, en resolució de l’expedient núm. 2015/5930.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer 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 9/07/2015 i 16/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació 
de Barcelona, uns escrits del Sr. M.A.P. de la mateixa data, en els quals sol·licita 
autorització  per a la realització d’obres a la carretera BP-5107, al PK 33+749, marge 
dret, tram urbà i travessera, al terme municipal de La Garriga (expedient núm. 
2015/5930) d’: 
 

 Instal·lació de porta corredera  
 Construcció de gual de vehicles i gir a l'esquerre.  

 
En data 22/07/2015 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. M.A.P. en data 16 de juliol 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:  

 
- Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.  
 
- Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i de la vorera adjacent. 
 
- Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les terres o 

per qualsevol altre motiu. 
 
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació, per a evitar l’aportació a la carretera. 
 
- S’haurà de garantir la visibilitat del gual pels dos costats, aquesta visibilitat no podrà 

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

 
- La modificació de la senyalització horitzontal de la carretera complirà amb allò que 

estableix la instrucció de carreteres 8.2.I.C 
 

Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. M.A.P., autorització d’obres a la carretera 
BP-5107, al PK 33+749, marge dret, tram urbà i travessera, al terme municipal de La 
Garriga (expedient núm. 2015/5930) d’: 
 

 Instal·lació de porta corredera  
 Construcció de gual de vehicles i gir a l'esquerre.  

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon. ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer. FIXAR l’import de les 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. M.A.P., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
82.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Manresa, en resolució de l’expedient núm. 2015/5998.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 13/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Manresa de data 26 de juny de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d'urbanització de mirador, 
pavimentació i millora de senyalització del camí de la Guia, a la carretera C-1411b del 
PK 25+600 al PK 25+750, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Manresa (expedient núm. 2015/5998). 
 
En data 07/08/2015 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 Manresa en data 26 de juny de 2015 
i d’acord amb el que disposen els articles 76 i 80 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
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s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La barrera de seguretat complirà la normativa de contenció de vehicles vigent. 
 
- Dins l’àmbit d’aquest projecte, hi ha la canalització d’un cable elèctric grapat al mur 

que suporta el “Camí de la Guia”. L’autorització de la instal·lació es tramita a 
l’expedient Nº 15/5754, i no en el present document. 

 
-  Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 

objecte d’autorització específica. 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. 

 
- 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 
 
- Els nou paviments 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 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Ajuntament de Manresa, autorització d’obres de 
Obres d'urbanització de mirador, pavimentació i millora de senyalització del camí de la 
Guia, a la carretera C-1411b del PK 25+600 al PK 25+750, marge esquerre i dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Manresa (expedient núm. 2015/5998), 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. 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 356

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 Manresa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Manresa (08241), Plaça Major, 5-6, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
83.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Muntanyola, en resolució de l’expedient núm. 2015/6073.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 16/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Muntanyola de data 10 de juliol de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d’instal·lació de dos senyals  
P-26 de perill per caiguda de pedres del talús, a la carretera BV-4316 al PK 13+600 i al 
PK 13+900, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Muntanyola 
(expedient núm. 2015/6073). 
 
En data 21/07/2015 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 Muntanyola en data 10 de juliol 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:  

 
- Els senyals P-26 sol·licitats s’instal·laran a 150 m. de l’inici i a 150 m. del final del 

tram on poden produir-se despreniments: un a cada sentit de circulació. Es 
col·locaran fora del voral i de  la cuneta de la carretera 

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Muntanyola, autorització d’obres 
d’instal·lació de dos senyals  P-26 de perill per caiguda de pedres del talús, a la 
carretera BV-4316 al PK 13+600 i al PK 13+900, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Muntanyola (expedient núm. 2015/6073), 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 Muntanyola, amb domicili a 
efectes de notificacions a Muntanyola (08529), Casa Consistorial, s/n, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
84.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Figols, en resolució de l’expedient núm. 2015/6191.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 23/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Fígols de data 16 de juliol de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de tancaments per a 
contenidors de deixalles, a la carretera BV-4025 del PK 7+870 al PK 9+760, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Fígols (expedient núm. 2015/6191). 
 
En data 18/08/2015 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 Fígols en data 16 de juliol de 2015 i 
d’acord amb el que disposa l’article 104.e del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  

 
- Es replantejarà la instal·lació conjuntament amb l’oficial especial de permisos de la 

zona. 
 
- Les tanques es situaran fora de la zona de domini públic. No suposaran cap perill 

pels usuaris de la carretera.   
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  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Fígols, autorització d’obres de 
construcció de tancaments per a contenidors de deixalles, a la carretera BV-4025 del 
PK 7+870 al PK 9+760, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Fígols 
(expedient núm. 2015/6191), 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 Fígols, amb domicili a 
efectes de notificacions a Fígols (08698), carrer La Matella, s/n, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
85.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Sr. J.R.C, en resolució de l’expedient núm. 2015/6267.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 28/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J.R.C. de data 23 de juliol de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-
2116 al PK 2+650, marge esquerre, tram urbà i no urbà, al terme municipal de 
Castellet i la Gornal (expedient núm. 2015/6267). 
 
En data 18/08/2015 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 Sr. J.R.C. en data 23 de juliol 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:  
 
-  No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents 

que impliquin un augment de volum de l’edificació existent. 
 
- 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. 
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- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 

 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 

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

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 

 Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. J.R.C., autorització d’obres de Conservació 
d'edificació, a la carretera BV-2116 del PK 2+650 al PK 2+660, marge esquerre, tram 
urbà i no urbà, al terme municipal de Castellet i la Gornal (expedient núm. 2015/6267), 
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. FIXAR l’import de les 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. J.R.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
86.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Sr. J.M.P, en resolució de l’expedient núm. 2015/6298.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 28/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J.M.P. de data 27 de juliol de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres, a la carretera BV-5151, marge esquerre, tram 
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urbà i urbà (travessera), al terme municipal de Franqueses del Vallès (expedient núm. 
2015/6298), de: 
 

 Construcció d'un gual de vehicles per habitatge privat, del PK 0+192 al PK 
0+196. 

 Ampliació de vorera, del PK 0+182 al PK 0+219. 
 

En data 18/08/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.P. en data 27 de juliol 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. 

 
- S’haurà de garantir la visibilitat del gual pels dos costats, aquesta visibilitat no podrà 

ser inferior a la distancia de parada. A més es dissenyarà el gual de forma que 
s’evitin maniobres de vehicles a la calçada de la carretera. 

 
- Es retirarà la autorització en cas de detectar-se perill per al trànsit tant de vehicles 

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

 
- La tanca en cap cas disminuirà la visibilitat d’ aquest tram de carretera ni del nou 

gual.  
 
- No es col·locarà cap element a la vorera que disminueixi  la visibilitat del gual ni del 

pas de vianants 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. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
 
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. J.M.P., autorització per a la realització 
d’obres, a la carretera BV-5151, marge esquerre, tram urbà i urbà (travessera), al 
terme municipal de Franqueses del Vallès (expedient núm. 2015/6298), de: 
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 Construcció d'un gual de vehicles per habitatge privat, del PK 0+192 al PK 
0+196. 

 Ampliació de vorera, del PK 0+182 al PK 0+219. 
 

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. FIXAR l’import de les 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. J.M.P., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
La presidenta, senyora Conesa, demana si hi ha alguna pregunta i diu: Entenc que 
tinguin qüestions perquè, a veure, és normal que als diputats i diputades que s’han 
incorporat en aquest mandat els costi entendre tot, ja que aquesta corporació és molt 
gran i té diverses activitats, per la qual cosa entenem que tinguin més preguntes en 
aquest moment perquè no es pot entendre tot el funcionament de la corporació en 
tants pocs mesos. 
 
I afegeix: Aquestes expedients corresponen a obres demanades pels ajuntaments i 
empreses i particulars, que han estat informades per part dels equips tècnics i que 
afecten carreteres amb titularitat de la Diputació.  
 
87.- Dictamen pel qual es proposa rectificar l’errada material de l’acord aprovat 
per la Junta de Govern de data 28 de maig de 2015, pel qual es va aprovar una 
autorització d’obres a favor de l’empresa Invicat Abertis, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/2510.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 28 de maig de 2015, per acord de la Junta de Govern en funcions de la 
Diputació de Barcelona, es va atorgar a Invicat Abertis, autorització d’obres d’ocupació 
temporal de la calçada per obres de conservació de l'obra de fàbrica O.F. 3-4 de 
l'Autopista C-32, a la carretera BP-5002 del PK 1+464 al PK 1+564, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal d’Alella (expedient núm. 2015/2510) 
 
Publicat l’acord en data 3 de juny de 2015, s’ha detectat una errada material en el CIF 
de l’empresa sol·licitant, citada al paràgraf anterior. 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 370

administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  
 
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries 
correspon a l’òrgan que els ha dictat”. 
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. RECTIFICAR l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern en 
funcions de la Diputació de Barcelona de data 28 de maig de 2015 en que es va 
atorgar a Invicat Abertis autorització d’obres d’ocupació temporal de la calçada per 
obres de conservació de l'obra de fàbrica O.F. 3-4 de l'Autopista C-32, a la carretera 
BP-5002 del PK 1+464 al PK 1+564, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
d’Alella, en el següent sentit: 
 

 On diu:  A62890827 
 Ha de dir: A65104937 

 
Segon. NOTIFICAR la present resolució a Invicat Abertis, amb domicili a efectes de 
notificacions a Granollers (08041), Àrea de manteniment AP-7 sortida 13, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
88.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització 
d’obres a favor de l’empresa Aldi Masquefa Supermercados, SL, en resolució de 
l’expedient núm. 2014/6767.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 05/08/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’empresa Aldi Masquefa Supermercados, SL de data 31 de 
juliol de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres 
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d’instal·lació de dos rètols indicatius, a la carretera BV-2249 al PK 1+000 i al PK 
6+000, marge dret, tram no urbà, als termes municipals de Gelida i Sant Llorenç 
d'Hortons (expedient núm. 2014/6767). 
 
En data 17/10/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per Aldi Masquefa Supermercados, SL en data 31 de 
juliol 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 DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de 
l'autorització sol·licitada pels motius que s'expressen a continuació: 
 

- En base a la normativa sectorial en materia de senyalització vigent, no és 
autoritzable aquest tipus de senyalització de preavís a les distancies sol.licitades del 
punt de sortida de la via.” 
 

Atès el que disposa l’article 95 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
“Article 95 
 
Centres d'atracció 
 
Es poden senyalitzar els centres importants d'atracció que tinguin accés directe i 
immediat des de la carretera. 
 
Es considera que existeix accés directe i immediat quan la distància a recórrer des de 
la sortida de la carretera fins el centre senyalitzat no superi els 5 km i l'accés s'efectuï 
sense travessar cap nucli de població que es trobi senyalitzat a la carretera.” 
 
Es considera el polígon com a pol quaternari, és a dir, una zona industrial aïllada, amb 
un nombre d’assalariats superior a 200 i per la seva banda, el nucli de Sant Llorenç 
d’Hortons, està considerat com a pol terciari. D’acord amb la regla de pantalla, el pol 
de nivell 3 oculta al pol de nivell 4, amb el resultat de no senyalitzar aquest últim. 
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres d’instal·lació de dos rètols 
indicatius, a la carretera BV-2249 al PK 1+000 i al PK 6+000, marge dret, tram no 
urbà, als termes municipals de Gelida i Sant Llorenç d'Hortons, sol·licitada per Aldi 
Masquefa Supermercados, SL,  (expedient número 2014/6767). 
 
Segon. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa Aldi Masquefa Supermercados, 
SL, amb domicili a efectes de notificacions a Masquefa (08783), carrer Alemanya, 5, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
89.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització de 
tala d’arbres a la carretera BV-2131, a favor del Sr. J.S.LL, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/4735.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 26/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J.S.L. de data 12 de maig de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’una tala d'arbres, a la carretera BV-2131 del PK 
1+530 al PK 1+650, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de la Pobla de 
Claramunt (expedient núm. 2015/4735). 
 
En data 03/07/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.S.L. en data 12 de maig de 2015 i d’acord amb 
el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels 
motius que s'expressen a continuació: 
 

 No consta en aquesta Gerència que hagi cap afecció en el sistema de drenatge 
causada per les fulles i branques que puguin caure dels arbres existents.” 

 
Atès el que disposa l’article 76.1 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres: 
 
“Article 76 
 
Utilització de la zona de domini públic 
76.1 En la zona de domini públic només es poden realitzar les obres i les actuacions 
directament relacionades amb la construcció i l'explotació de la via i els seus elements 
funcionals i, si s'escau, instal·lacions o equipaments addicionals, incloses les 
d'enjardinat, sense perjudici del que s'estableix als apartats següents.” 
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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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DENEGAR, en conseqüència, l’autorització de tala d'arbres, a la carretera BV-
2131 del PK 1+530 al PK 1+650, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
la Pobla de Claramunt (expedient núm. 2015/4735), sol·licitada pel Sr. J.S.L., 
(expedient número 2015/4735). 
 
Segon. NOTIFICAR la present resolució al Sr. J.S.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a la XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
90.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització 
d’obres a favor de l’empresa Demco, SA, en resolució de l’expedient núm. 
2015/5217.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 08/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Demco, S.A. de data 29 de maig de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de legalització d’activitat d'aparcament de 
vehicles, a la carretera BV-5103 del PK 2+654 al PK 2+708, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2015/5217). 
 
En data 07/07/2015 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 Demco, S.A. en data 29 de maig de 2015 i d’acord 
amb el que disposen els articles 116 i 119 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels 
motius que s'expressen a continuació: 
 

 L’accés a aquesta zona d’aparcament per la zona insdustrial té una 
consideració d’accés de segona categoria segons l’article 116 del Reglament 
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general de carreteres, i no compleix amb la limitació per raó de la distància a 
d’altres accessos, establerta en el Reglament general de carreteres, article 
119.” 

 
Atès el que disposa l’article 116 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
“Article 116 
Classificació 
 
Els accessos es classifiquen, segons el seu ús i intensitat de trànsit, tant si són 
directes com resultants d'un vial de connexió, en les categories següents: 
 
a) Primera. Tenen aquesta categoria tots els accessos que generin més de 1.000 
vehicles/dia d'IMD i en qualsevol cas els de les estacions de servei. 
b) Segona. Tenen aquesta categoria tots els accessos que generin entre 100 i 1.000 
vehicles/dia d'IMD i en qualsevol cas les vies que connectin amb zones industrials, 
comercials, residencials i de serveis. 
c) Tercera. Vies o accessos amb IMD menor de 100 vehicles.” 
 
Atès el que disposa l’article 119 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
“Article 119 
Limitació per raó de distància respecte a altres accessos 
 
119.1  A les vies segregades i a les carreteres convencionals amb limitació 
d'accessos, la distància dels accessos autoritzables respecte d'altres accessos, ha de 
ser com mínim de 1.200 m. 
 
119.2  A la resta de vies convencionals, les distàncies mínimes dels accessos 
autoritzables de primera o segona categoria respecte a altres carreteres o accessos de 
similar categoria ha de ser de 200 m. Als trams urbans que no tinguin la condició de 
travessera i en els trams interurbans en què la velocitat de recorregut sigui menor de 
50 km/h. aquesta distància pot reduir-se a 50 m. 
 
119.3  La distància mínima dels accessos autoritzables de tercera categoria respecte a 
altres accessos d'igual o superior categoria, ha de ser de 50 m. 
 
119.4  No s'admetrà cap accés en els carrils de canvi de velocitat ni tampoc 200 m 
abans i després dels trams especials, com túnels, obres de pas de més de 100 m de 
longitud, bifurcacions, llits de frenat, etc. 
 
119.5  Totes les distàncies a què fa referència el present article s'han de mesurar entre 
les dues seccions transversals en què la via d'incorporació o de canvi de velocitat pel 
mateix sentit de circulació tingui una amplada d'1,50 m.” 
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres de legalització d’activitat 
d'aparcament de vehicles, sol·licitada per Demco, S.A., (expedient número 
2015/5217). 
Segon. NOTIFICAR la present resolució a Demco, S.A., amb domicili a efectes de 
notificacions a Cardedeu (08440), carretera Dosrius, 258-260, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
91.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a 
favor de l’empresa Enagás, SA, en resolució de l’expedient núm. 2010/10927.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 26 de maig de 2011, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a Enagás, S.A. les obres d’instal·lació de conducció de 
gas amb encreuament, a les carreteres BV-1435, al punt quilomètric 10+900, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana; BV-1433, al 
punt quilomètric 1+210, ambdós marges, tram no urbà i BV-5151, al punt quilomètric 
4+270, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de  Les Franqueses del 
Vallès; BV-5108, al punt quilomètric 2+024, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Cardedeu; BP-5107, al punt quilomètric 48+645, ambdós marges, tram 
no urbà, al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor; BV-5114, al punt quilomètric 
1+765, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Celoni; BV-5115, al 
punt quilomètric 3+520, ambdós marges, tram no urbà i BV-5116, al punt quilomètric 
0+560, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Gualba; BV-5122, al punt 
quilomètric 6+825, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Fogars de la 
Selva; BV-1221, al punt quilomètric 1+900, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Terrassa; BV-1201, al punt quilomètric 2+050, ambdós marges, tram no 
urbà, al terme municipal d’Abrera; B-142, al punt quilomètric 6+730, ambdós marges, 
tram no urbà, i C-1413a, al punt quilomètric 28+250, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Sentmenat; B-122, al punt quilomètric 2+400, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal de Terrassa; d’instal·lació de conducció de gas amb 
encreuament i paral·lelisme, a la carretera BV-1248, del punt quilomètric 4+175 al 
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5+770, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sabadell i Terrassa i a la 
BV-1439, del punt quilomètric 3+600 al 3+748, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de l’Ametlla del Vallès i de construcció de nou accés, a la carretera B-122, al 
punt quilomètric 2+410, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Terrassa 
(Exp. núm. 2010/10927). 
 
En la mateixa resolució s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per 
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà 
una garantia de 6.000 euros que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la 
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels 
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements 
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques 
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, Enagás, S.A.  
serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als 
elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin 
aparèixer derivats directament o indirecta de les obres d’instal·lació de conducció de 
gas i de construcció de nou accés”. 
 
En data 27/06/2011, l’empresa Enagás, S.A., constituí la garantia a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona per un import de 6.000 euros (assentament núm. 
1000118150). 
 
En data 02 d'abril de 2014 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres 
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat 
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el 
còmput del període de garantia de 12 mesos 
 
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 28/04/2015 han emès informe del següent 
tenor literal:  
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CANCEL·LAR, d’ofici, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
Diputació per Enagás, S.A., per import de 6.000 euros, per respondre de la correcta 
execució de les obres autoritzades en l’expedient número 2010/10927, així com de la 
reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de les 
esmentades obres (data d’expedició 27/06/2011; assentament número 1000118150). 
 
Segon. NOTIFICAR la present resolució a Enagás, S.A., amb domicili a efectes de 
notificacions a MADRID (28005), Paseo de los Olmos, 19, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
La presidenta, senyora Conesa, diu: Quan es fa una obra, s’exigeix una fiança, es 
comprova que aquesta obra s’ha fet conforme als requisits tècnics i es retorna la 
fiança.  

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
Abans d’entrar en el punts de la Gerència, la presidenta, senyora Conesa, diu: Només 
dir que aquestes desestimacions sempre són motivades, amb els corresponents 
informes tècnic i jurídic. 
 
92.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’entitat “Associació de Serveis Juvenils La 
Mina” contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig, 
d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la 
cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 
2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i 
president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
En data 7 de juliol de 2015 ha tingut entrada en el Registre General de la Corporació 
un escrit pel qual l’entitat “Associació de Serveis Juvenils La Mina”  formula recurs de 
reposició contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, en virtut del qual es 
desestimen les seves sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions per a 
projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la 
demarcació de Barcelona, per a l’any 2015 (codi convocatòria 06593/15), una per 
haver estat presentada fora de termini, i una segona per tractar-se d’entitats que, 
malgrat organitzar activitats de caire cultural, els seus estatuts aborden els aspectes 
culturals de forma secundària.  
 
L’entitat mitjançant el seu recurs al·lega que el projecte presentat de A la Ràdio, 
Catalunya i les seves cultura  va ser presentat dins del termini establert a la 
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convocatòria i que no és cert que els seus estatuts abordin el tema cultural de forma 
secundària. 
 
Revisat l’expedient de subvenció, es verifica que el projecte presentat per ser 
subvencionat A la ràdio, Catalunya i les seves Cultura, va ser enviat per burofax i 
registrat amb el núm. 1500009063 el dia 13 de febrer de 2015 i, per tant, dins del 
termini establert a la convocatòria. L’original d’aquesta sol·licitud va ser registrada amb 
el núm. 1500011419, el dia 17 de febrer de 2015. 
 
En haver tingut dos números de registre es van resoldre ambdós documents com si es 
tractessin de diferents sol·licituds, quedant l’original com a presentada fora de termini, 
malgrat que és evident que es tracta de la mateixa sol·licitud i, per tant, havia d’estar 
tractada com a un únic expedient, presentat dins de termini. 
 
Respecte a la desestimació per tractar-se d’una entitat que malgrat organitzar activitats 
de caire cultural, els seus estatuts aborden els aspectes culturals de forma secundària, 
l’entitat argumenta el seu desacord en dos punts: 
 
- En el primer punt exposen que no és cert que en els seus estatuts s’abordi el tema 
cultural de forma secundària. 
 
Al respecte cal considerar el contingut dels seus estatuts, dels quals es transcriu 
literalment els fins de l’associació:  
 
“ Art.2  
 
El foment, la promoció i la realització de serveis educatius a través de propostes 
associatives, recreatives, ocupacionals, esportives i culturals.  
 

● Oferir una experiència educativa i formativa en les vessants pre-laboral i de 
lleure, als joves. 
● Possibilitar que el barri disposi d’un mitjà d’expressió, que afavoreixi la 
comunicació en el seu si i amb la resta del municipi. 
● Afavorir la interrelació entre els diferents grups, nivells, extractes, cultures, 
etc. de la població, especialment als joves. 

(...)”. 
 
De l’anàlisi dels estatuts, es desprèn que la finalitat de l’Associació és el foment, la 
promoció i la realització de serveis educatius i que les propostes de diferent tipus que 
realitzen (associatives, recreatives, ocupacionals, esportives i culturals) són el mitjà 
utilitzat per aconseguir aquesta finalitat. Per tant, s’interpreta que no es tracta d’una 
entitat de caràcter cultural sinó que aborda els aspectes culturals de forma secundària. 
 
- En el segon punt l’entitat exposa que l’objecte de la convocatòria de subvencions és 
per finançar projectes que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de la cultura 
popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona, per a l’any 2015. Remarquen 
especialment en que es valoren projectes i no entitats. 
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Pel que fa a aquesta interpretació cal aclarir que, si bé és cert que l’objecte de la 
convocatòria es finançar projectes, la base 5 de les reguladores de la mateixa 
estableix els requisits a reunir per les entitats beneficiàries. Aquest és el primer filtre, 
en tant que és un requisit,  abans de passar a analitzar el contingut del projecte. Si 
algun dels requisits de la convocatòria no es compleix, no es pot entrar a valorar 
l’activitat. Aquest ha estat el cas de l’entitat demandant. 
 
Per tot l’exposat, una vegada revisat l’expedient es considera que el recurs presentat 
per l’Associació de Serveis Juvenils La Mina no pot tenir favorable acollida, cosa que 
comporta la seva desestimació. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. 7460/15), de nomenament dels membres de ple dret de la Junta 
de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, va acordar 
delegar en la Junta de Govern la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència competitiva, tal i com consta al seu apartat 
dispositiu Sisè.l.2.a) (BOPB de 30 de juliol de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,  
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per l’entitat “Associació de 
Serveis Juvenils La Mina” contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de 
maig, d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la 
cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015, 
d’acord amb els motius expressats a la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat “Associació de Serveis Juvenils La 
Mina”. 
 
93.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’entitat “Centro Cultural Andaluz Hermandad 
Ntra. Sra. del Rocío de Mataró” contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de 
Govern, de 14 de maig de 2015, d’atorgament de subvencions per a projectes 
culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la 
demarcació de Barcelona per a l’any 2015.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 9 de juliol de 2015 ha tingut entrada en el Registre General de la Corporació 
un escrit pel qual l’entitat “Centro Cultural Andaluz Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de 
Mataró” formula recurs de reposició contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, 
de data 14 de maig de 2015, en virtut del qual es desestima la seva sol·licitud 
presentada a la convocatòria de subvencions per a projectes culturals de foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 380

2015 (codi convocatòria 06593/15), per no haver arribat a la puntuació mínima de 10 
punts, fixada per l’òrgan col·legiat competent per a fer la proposta de concessió.  
 
L’entitat en el seu recurs manifesta els motius pels quals consideren que, tenint en 
compte els criteris establerts a les Bases reguladores de la convocatòria, la puntuació 
obtinguda hauria de superar els 10 punts fixats com a puntuació mínima i argumenta 
bé en cada apartat de valoració les raons que ho motiven. 
 
Revisat l’expedient de subvenció, es verifica que el projecte presentat per ser 
subvencionat està molt poc desenvolupat, limitant-se a aportar una relació de les 
activitats previstes a realitzar dins de l’ Aniversari i canvi de vares. En ell no es fa cap 
descripció del contingut de les activitats, així com tampoc figura informació relativa a la 
data de realització de les mateixes, abast i impacte que poden tenir, si es tracta d’una 
activitat ja consolidada, del pla de difusió..., aspectes aquests que en el recurs 
presentat estan ben detallats però que no es poden tenir en compte perquè han estat 
aportats fora del termini de presentació de documentació de la convocatòria. 
 
Per tot l’exposat i una vegada examinat l’expedient de l’entitat “Centro Cultural Andaluz 
Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Mataró” per ser subvencionat, es considera que el 
recurs presentat no pot tenir favorable acollida, cosa que comporta la seva 
desestimació. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. 7460/15), de nomenament dels membres de ple dret de la Junta 
de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, va acordar 
delegar en la Junta de Govern la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència competitiva, tal i com consta al seu apartat 
dispositiu Sisè.l.2.a) (BOPB de 30 de juliol de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,  
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per l’entitat “Centro Cultural 
Andaluz Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Mataró” contra l’Acord núm. 248/15 de la 
Junta de Govern, de 14 de maig de 2015, d’atorgament de subvencions per a 
projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la 
demarcació de Barcelona per a l’any 2015, d’acord amb els motius expressats a la part 
expositiva. 
 
Segon.  NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat “Centro Cultural Andaluz Hermandad 
Ntra. Sra. del Rocío de Mataró”. 
 
94.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’entitat “Centro Cultural Rocafonda” contra 
l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig de 2015, d’atorgament 
de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura 
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popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
En data 9 de juliol de 2015 ha tingut entrada en el Registre General de la Corporació 
un escrit pel qual l’entitat “Centro Cultural Rocafonda”  formula recurs de reposició 
contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de data 14 de maig de 2015, en 
virtut del qual s’exclou la seva sol·licitud presentada a la convocatòria de subvencions 
per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la 
demarcació de Barcelona per a l’any 2015 (codi convocatòria 06593/15), per tractar-se 
d’un projecte no subvencionable dins d’aquesta convocatòria. 
 
L’entitat, mitjançant el seu recurs, manifesta que el projecte presentat de Programació 
continuada cursos de balls de saló i festival fi de curs ha estat presentat a les anteriors 
convocatòries de subvencions i mai havia estat desestimada i considera que el seu 
programa s’addiu a les bases de la convocatòria en tant que fan cursos, dintre del 
programa anual, i també a la festa final de curs hi ha cursos de sevillanes i cursos de 
sardanes. 
 
Per tal d’aclarir si es tracta d’un projecte subvencionable dins d’aquesta convocatòria, 
hem de fer referència a la Base 1 de les reguladores de la mateixa, on es delimita 
quins projectes no seran objecte de subvenció: 
 
 “... No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals 
siguin: 
... 

- Tallers i/o activitats formatives 
...” 
 
Igualment l’esmentada Base regula que “no seran subvencionables les programacions 
anuals de l’entitat”. 
  
Revisat l’expedient de la subvenció presentat per l’entitat, es ratifica que les activitats 
incloses en el seu projecte tenen un caràcter de programació continuada d’activitats de 
balls de saló, totes elles basades en l’ensenyament de diferents balls, per la qual cosa 
i tenint en compte el contingut de la Base 1 de les reguladores de la convocatòria 
anteriorment esmentada, es considera que el recurs presentat pel Centro Cultural 
Rocafonda no pot tenir favorable acollida, cosa que comporta la seva desestimació. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. 7460/15), de nomenament dels membres de ple dret de la Junta 
de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, va acordar 
delegar en la Junta de Govern la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència competitiva, tal i com consta al seu apartat 
dispositiu Sisè.l.2.a) (BOPB de 30 de juliol de 2015). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,  
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per l’entitat “Centro Cultural 
Rocafonda” contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig de 2015, 
d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015, d’acord amb 
els motius expressats a la part expositiva. 
 
Segon.  NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat “Centro Cultural Rocafonda”. 
 
95.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’entitat “Centro Riojano en Barcelona” contra 
l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig de 2015, d’atorgament 
de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
En data 3 de juliol de 2015 ha tingut entrada en el Registre General de la Corporació 
un escrit pel qual l’entitat “Centro Riojano en Barcelona”  formula recurs de reposició 
contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de data 14 de maig de 2015, en 
virtut del qual es desestima la seva sol·licitud presentada a la convocatòria de 
subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015 (codi convocatòria 
06593/15), per no haver arribat a la puntuació mínima de 10 punts, fixada per l’òrgan 
col·legiat competent per a fer la proposta de concessió.  
 
L’entitat al·lega en el seu recurs que les activitats programades dins de les Jornadas 
Culturales Riojanas es corresponen amb la finalitat de la convocatòria i que la 
sol·licitud presentada reunia tots es requisits demanats, i aporta informació a valorar 
dins de cada criteri dels previstos a la base 10 de les reguladores de la convocatòria. 
 
Revisat l’expedient de subvenció, es verifica que el projecte presentat per ser 
subvencionat està molt poc desenvolupat limitant-se a aportar una relació i la data de 
realització de les activitats previstes dins de les Jornadas Culturales Riojanas (algunes 
de les quals no poden ser considerades com a cultura popular i tradicional). Únicament 
com a informació complementària aportada per FAX el dia 12 de febrer de 2015 i, per 
tant, dins del termini de presentació de documentació, es comuniquen els mitjans pels 
quals es farà difusió d’aquestes activitats. 
 
Per l’exposat al paràgraf anterior, es considera que la qualitat i elaboració del projecte 
és baixa i no hi ha prou informació per valorar alguns dels criteris descrits a la Base 
10, cosa que sí que es complementa al recurs presentat però que no es pot tenir en 
compte per no haver estat aportada dins del termini de presentació de la documentació 
de la convocatòria. 
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No obstant, de la revisió acurada de l’expedient, es conclou que cal modificar la 
valoració del criteri núm. 4 “Consolidació de l’activitat a subvencionar” en tant que en el 
referit document enviat per FAX es fa constar que enguany celebrarà la XXI edició, 
informació aquesta que no es va tenir en compte en la valoració, i a la qual li 
correspondria un total de 3 punts. 
 
Atès que a la puntuació inicial de 4 punts, obtinguts en la resolució de convocatòria de 
subvencions de referència, caldria afegir tres punts en concepte de la valoració a 
posteriori del criteri de “consolidació de l’activitat”, la puntuació total obtinguda per al 
projecte presentat ha de ser de 7 punts. 
 
La Base 10 de les reguladores de l’esmentada convocatòria 06593/15 estableix que en 
funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats 
pressupostàries de la convocatòria, l’òrgan col·legiat a que fa referència la base 13 de 
les mateixes podrà establir una puntuació mínima a assolir per a tenir dret a la 
subvenció. D’acord amb aquesta base, el susdit òrgan col·legiat va establir una 
puntuació mínima de 10 punts a assolir per tenir dret a la subvenció. 
 
En base als paràgrafs anteriors, i malgrat haver variat la puntuació total com a 
conseqüència de la nova revisió, el projecte presentat no pot ser objecte de subvenció 
per no arribar a la puntuació mínima establerta.  
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. 7460/15), de nomenament dels membres de ple dret de la Junta 
de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, va acordar 
delegar en la Junta de Govern la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència competitiva, tal i com consta al seu apartat 
dispositiu Sisè.l.2.a) (BOPB de 30 de juliol de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,  
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR la puntuació atorgada a la sol·licitud del “Centro Riojano en 
Barcelona” per dur a terme el projecte Jornadas Culturales Riojanas, presentada dins 
de la convocatòria núm. 6593/15 de Projectes culturals de foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015, com a 
conseqüència de la revisió de la documentació aportada en l’expedient, en el sentit 
donar-li una puntuació total de 7 punts en lloc dels 4 punts fixats en la resolució de 
l’esmentada convocatòria. 
 
Segon. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per l’entitat “Centro Riojano en 
Barcelona” contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig de 2015, 
d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015, d’acord amb 
els motius expressats a la part expositiva. 
 
Tercer.  NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat “Centro Riojano en Barcelona”. 
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96.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’entitat “Grup Bonaire i Veus de Tona” contra 
l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig de 2015, d’atorgament 
de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
En data 16 de juliol de 2015 ha tingut entrada en el Registre General de la Corporació 
un escrit pel qual l’entitat “Grup Bonaire i Veus de Tona”  formula recurs de reposició 
contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de data 14 de maig de 2015, en 
virtut del qual es desestima la seva sol·licitud presentada a la convocatòria de 
subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015 (codi convocatòria 
06593/15), per no haver arribat a la puntuació mínima de 10 punts, fixada per l’òrgan 
col·legiat competent per a fer la proposta de concessió.  
 
La Base 10 de les reguladores de l’esmentada convocatòria 06593/15 estableix que en 
funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats 
pressupostàries de la convocatòria, l’òrgan col·legiat a que fa referència la base 13 de 
les mateixes podrà establir una puntuació mínima a assolir per a tenir dret a la 
subvenció. D’acord amb aquesta base, el susdit òrgan col·legiat va establir una 
puntuació mínima de 10 punts a assolir per tenir dret a la subvenció.  
 
El Grup Bonaire i Veus de Tona, mitjançant el seu recurs, manifesta que consideren 
que el projecte presentat ha estat infravalorat en els apartats 3), 5) i 6) dels criteris 
d’atorgament de la subvenció,  establerts a la Base 10 de la convocatòria. 
 
Revisat l’expedient de subvenció, es ratifica que el projecte presentat per ser 
subvencionat està molt poc desenvolupat, limitant-se a aportar una relació de 4 
concerts a realitzar a la primavera, estiu, tardor i Nadal. En ell no es fa cap descripció 
dels aspectes valorables dins de la convocatòria, com són el contingut de les activitats; 
la seva rellevància; la consolidació del projecte; la participació o no d’altres entitats 
locals o supramunicipals; el pla de difusió de les activitats..., figurant com a única 
informació els llocs de realització, tots ells a la localitat de Tona. Per tant, amb la 
informació aportada a la sol·licitud, no es pot atorgar una puntuació superior a la 
determinada inicialment i, en concret, a l’atorgada en els apartats que l’entitat 
reclamant fa esment (3. Activitats que tinguin interès de caire supramunicipal, 5. 
Activitats que incorporin a altres entitats de cultura popular, i 6. Pla de difusió de 
l’activitat). 
 
Com a conseqüència de la nova revisió, es considera que el recurs presentat no pot 
tenir favorable acollida, cosa que comporta la seva desestimació. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. 7460/15), de nomenament dels membres de ple dret de la Junta 
de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, va acordar 
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delegar en la Junta de Govern la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència competitiva, tal i com consta al seu apartat 
dispositiu Sisè.l.2.a) (BOPB de 30 de juliol de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,  
l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per l’entitat “Grup Bonaire i 
Veus de Tona” contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig de 
2015, d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la 
cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015, 
d’acord amb els motius expressats a la part expositiva. 
 
Segon.  NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat “Grup Bonaire i Veus de Tona”. 
 
97.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’entitat “La Casa del Artista de Asun de 
Mérida” contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de maig de 
2015, d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió 
de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 
2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i 
president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
En data 24 d’agost de 2015 ha tingut entrada en el Registre General de la Corporació 
un escrit pel qual l’entitat “La Casa del Artista de Asun de Mérida”  formula recurs de 
reposició contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de data 14 de maig de 
2015, en virtut del qual es desestima la seva sol·licitud presentada a la convocatòria de 
subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2015 (codi convocatòria 
06593/15), per no haver arribat a la puntuació mínima de 10 punts, fixada per l’òrgan 
col·legiat competent per a fer la proposta de concessió.  
 
L’entitat en el seu recurs no manifesta els motius pels quals consideren que, tenint en 
compte els criteris establerts a les Bases reguladores de la convocatòria, hauria de 
tenir dret a subvenció, únicament sol·licita que “me den la ayuda que me corresponde 
como asociación”. 
 
Revisat l’expedient de subvenció, es verifica que el projecte presentat per ser 
subvencionat està molt poc desenvolupat. En ell no es fa cap descripció del contingut 
de les activitats, així com tampoc figura informació relativa a la data de realització de 
les mateixes, abast i impacte que poden tenir, si es tracta d’una activitat ja 
consolidada, del pla de difusió... per la qual cosa la puntuació obtinguda ha estat de 5 
punts, insuficients per obtenir subvenció, d’acord amb la puntuació mínima establerta, 
segons s’ha exposat al paràgraf primer d’aquest Dictamen. 
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Per tot l’exposat i una vegada examinat l’expedient de l’entitat “La Casa del Artista de 
Asun de Mérida” per ser subvencionat, es considera que el recurs presentat no pot 
tenir favorable acollida, cosa que comporta la seva desestimació. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 24 de 
juliol de 2015 (núm. 7460/15), de nomenament dels membres de ple dret de la Junta 
de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, va acordar 
delegar en la Junta de Govern la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència competitiva, tal i com consta al seu apartat 
dispositiu Sisè.l.2.a) (BOPB de 30 de juliol de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,  
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per l’entitat “La Casa del 
Artista de Asun de Mérida” contra l’Acord núm. 248/15 de la Junta de Govern, de 14 de 
maig de 2015, d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 
2015, d’acord amb els motius expressats a la part expositiva. 
 
Segon.  NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat “La Casa del Artista de Asun de 
Mérida”. 
 
98.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni tipus d’adhesió al programa “Anem al teatre” a les comarques de 
l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i 
Osona, per als cursos 2016 a 2020.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports a través de l’Oficina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona, organitza en col·laboració amb els ajuntaments de les 
comarques on es desenvolupa l’activitat, el programa “Anem al teatre” que ofereix, en 
horari escolar, espectacles d’arts escèniques i musicals per als alumnes d’educació 
infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles formatius. 
 
El programa té com a objectius bàsics la creació de nous públics de teatre, música i 
dansa i l’educació de la sensibilitat artística. Es tracta de contribuir a desenvolupar el 
seu sentit estètic i la seva creativitat a través de diferents formes expressives. 
 
El programa es va iniciar el curs 1996/97 a les comarques de l’Anoia i el Berguedà i 
progressivament ha anat ampliant la seva àrea d’influència. La col·laboració dels 
ajuntaments de les comarques respectives s’ha articulat, fins ara, a través d’un 
Protocol d’adhesió al programa “Anem al teatre”. El darrer protocol va ser aprovat per 
acord de Junta de Govern, en data 9 de juny de 2011 (registre d’acords 422/2011) pel 
període 2012-2016.  
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Atès que el protocol referit finalitza la seva vigència el curs escolar 2015/16, i per tal de 
formalitzar la participació dels ajuntaments interessats a adherir-se al programa “Anem 
al teatre” i determinar les seves obligacions de caràcter econòmic, a més dels 
compromisos dels ajuntaments i els de la Diputació de Barcelona derivats del 
programa, s’ha elaborat un conveni tipus d’adhesió al programa Anem al teatre, 
organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments”, amb una vigència per als 
cursos escolars 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20, per a les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona. 
 
Atès que s’han d’iniciar els tràmits per a l’aprovació del nou contracte de gestió del 
programa Anem al teatre per als cursos 2016-17 i 2017-18. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè I 4 
b.2) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015). 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la minuta del conveni tipus d’adhesió per tal de formalitzar la 
participació dels ajuntaments interessats a adherir-se al programa “Anem al teatre” a 
les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, 
el Moianès i Osona amb l’objecte de determinar les obligacions econòmiques i els 
compromisos de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments de les comarques 
esmentades pel període 2016-2020, el text literal del qual és el següent:  
 

“Conveni tipus d’adhesió al programa “Anem al teatre”, organitzat per la 
Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments, per als cursos 
2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20 a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, 
el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona.  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
L’AJUNTAMENT DE [nom del municipi] representat per la Il·lm/Il·lma Sr./ Sra. 
[nom], [càrrec], degudament autoritzat per aquest acte d’acord [capacitat jurídica i 
competència amb que actua], assistit pel Secretari/a de la corporació [nom]. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA representada pel diputat delegat de Cultura, Il·lm. Sr. 
Juanjo Puigcorbé i Benaiges, facultat d’acord amb el decret de la presidència de 
data 29 de juliol de 2015 (registre de resolucions 7471/15), sobre el nomenament 
de les presidències delegades d’àrees, de comissions informatives i de seguiment, 
de diputades i diputats delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de l’exercici 
de les competències conferides per la Presidència (publicat al BOPB de data 3 
d’agost de 2015), tal i com consta al seu apartat dispositiu Sisè. I. 3.4 c), assistit pel 
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secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides per 
Decret de la Presidència de la Corporació (núm. 12.577/2013), de 16 de desembre 
de 2013, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
PREÀMBUL 
 
La Diputació de Barcelona va implementar el programa “Anem al teatre” durant el 
curs escolar 1996-97 a les comarques de l'Anoia i el Berguedà, atesa la manca 
d’una programació escolar d’aquest tipus. Des d'aleshores s'ha anat desplegant 
progressivament a les comarques d’Osona (1997-98), l'Alt Penedès (1998-99), el 
Maresme (2000-01), el Garraf (2002-03) i el Bages (2004-05), actualment el Bages i 
el Moianès. En aquestes comarques el programa és organitzat directament per la 
Diputació, en col·laboració amb els ajuntaments, i gestionat per empreses 
seleccionades en procediments oberts de contractació. 
 
A les comarques i municipis de la resta de la província que tenen una programació 
escolar consolidada de característiques similars, i amb l’ànim de respectar 
l’autonomia municipal, la Diputació no hi organitza el programa sinó que presta 
suport a aquestes programacions a través d’una convocatòria anual de 
subvencions. 
 
Que la minuta de conveni va ser aprovada per ......................de la Diputació de 
Barcelona de data ...................... 
 
Que la minuta de conveni va ser aprovada per ................................ de l’Ajuntament 
de .................de data........................... 
 
Per tot això, totes dues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels 
següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte  
 
“Anem al teatre” és un programa organitzat per la Diputació de Barcelona en 
col·laboració amb els ajuntaments que ofereix, en horari escolar, espectacles d’arts 
escèniques i musicals per als alumnes d’educació infantil, primària, secundària, 
batxillerat i cicles formatius. Els seus objectius principals són la creació de nous 
públics del teatre, la música i la dansa i l’educació de la sensibilitat artística. Es 
tracta d’un programa transversal atès que acompleix objectius tant de les polítiques 
culturals com de les polítiques educatives. 
 
Segon.- Àmbit d’aplicació territorial 
 
El present conveni tipus d’adhesió serà d’aplicació a tots els ajuntaments que 
manifestin la seva voluntat de participar en el programa “Anem al teatre” a les 
comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, 
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el Moianès i Osona i que assumeixin totes i cadascuna de les obligacions 
establertes en el present document. 
 
El programa “Anem al teatre” també s’estén als municipis de Gósol (província de 
Lleida) i de Vidrà i Viladrau (província de Girona), ja que pertanyen a les comarques 
del Berguedà i Osona, respectivament, i a les zones educatives rurals (ZER) 
gestionades a les comarques barcelonines. Tot i així, el sistema de finançament del 
programa d’aquests tres municipis mantindrà unes característiques pròpies que 
seran regulades mitjançant convenis específics amb la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Objectius 
 
Els objectius bàsics del programa són: 
 

1. La creació de nous públics de les arts escèniques i musicals i l’educació de la 
sensibilitat artística. Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
donant a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical. 

2. Oferir als centres educatius recursos de qualitat per realitzar les activitats que 
desenvolupen el currículum escolar pel que fa l’aprenentatge de les arts. 

3. Articular programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell 
educatiu. 

4. Garantir la igualtat d'oportunitats d'accés dels alumnes a l'oferta  artística sigui 
quina sigui la seva procedència geogràfica i assegurar, per tant, que no es 
produeix cap discriminació per raons de territori. 

5. Afavorir la coneixença i identificació dels espais escènics del municipi o 
l’entorn. 

6. Reforçar en general les polítiques culturals i educatives locals. 
 
L’oferta artística del programa “Anem al teatre” es caracteritza per la seva qualitat 
contrastada, per la seva idoneïtat pedagògica adequada a cada cicle escolar i per la 
professionalitat de les companyies que hi participen. A més, s’ofereix a les escoles 
una guia didàctica de cada obra que se supervisa directament des de l’àmbit 
d’Educació. Les actuacions es representen en un aforament limitat (màxim de 200 
alumnes entre 3-5 anys i de 350 entre 6-18 anys) per tal que l'espectacle pugui ser 
gaudit en condicions òptimes. 
 
La selecció d’espectacles es confecciona des de la Diputació i ha de comptar amb 
el vist-i-plau de la Comissió Assessora, un òrgan de caràcter consultiu integrat per 
experts en espectacles de teatre, música i dansa destinats a la població infantil i 
juvenil. 
 
Quart.- Funcionament  
 
El programa és gestionat a cada comarca per una empresa o entitat que és 
seleccionada mitjançant un procediment obert de contractació. Les tasques 
principals de l’empresa gestora són les següents: 
 

a) L’oferta artística: proposta de la programació per cicles escolars. 
b) La contractació de les companyies que han d’intervenir en el programa. 
c) La reserva dels espais escènics i la confecció dels calendaris. 
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d) La contractació d’altres serveis derivats de l’activitat com ara el material 
tècnic, si s’escau. 

e) Les gestions amb els ajuntaments implicats en el programa i els centres 
docents. 

f) La gestió de les inscripcions i la respectiva confirmació i/o anul·lació. 
g) La contractació i coordinació del servei de transport interurbà per al centres 

docents (si és necessari). 
h) La gestió econòmica del programa (pagaments i cobraments de serveis). 
i) El contacte permanent amb la Diputació. 
j) La impressió dels programes de mà. 
k) L’acollida als centres docents el dia de les funcions. 
l) Les tasques relacionades amb la gestió global del programa (atenció diària 

als centres docents, actualització del programa informàtic d’inscripcions). 
 
A continuació es detallen alguns dels apartats més destacats en la dinàmica del 
funcionament del programa: 
 
4.1 La reserva dels espais escènics i la confecció dels calendaris. 
 
L’empresa gestora visitarà els espais escènics on s’hagin de realitzar les funcions i 
establirà contactes amb els seus tècnics responsables per tal de fixar el calendari 
de les actuacions de tot el curs escolar i les especificacions de cada activitat amb 
els seus requeriments tècnics, per tal que les actuacions es puguin desenvolupar en 
condicions òptimes.  
 
4.2 Les gestions amb els ajuntaments implicats en el programa i els centres 
docents. 
 
Al llarg de tot el curs, atesa la implicació que hi tenen els ajuntaments i els centres 
docents respectius, l’empresa gestora, si és necessari i a requeriment de la 
Diputació, portarà a terme reunions amb els regidors o tècnics dels departaments 
de Cultura i d'Educació dels ajuntaments implicats i amb directors/es dels centres 
docents que participin en el programa. 
 
4.3 La gestió de les inscripcions i la respectiva confirmació i/o anul·lació. 
 
Durant el mes de juny la Diputació trametrà als ajuntaments i als centres docents 
els dossiers de programació amb la relació dels espectacles a desenvolupar durant 
el curs escolar. A partir del mes de juny els centres docents podran començar a 
inscriure’s al programa.  
 
A finals de juny l’empresa gestora establirà contactes amb els centres educatius 
interessant-se per la rebuda dels dossiers, assessorant sobre els espectacles que 
s’ofereixen, aclarint els dubtes que els centres plantegin i estimulant la seva 
participació al programa.  
 
En el dossier de programació es fixarà la data límit d’inscripció al llarg de la segona 
quinzena de setembre. Les inscripcions s’atendran per rigorós ordre d’arribada, fins 
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al límit màxim fixat per a cada comarca, establint-se, si fos necessari, una llista 
d’espera.  
 
4.4 Acollida als centres docents el dia de la funció.  
 
A cada una de les actuacions del programa hi serà present, com a mínim, un tècnic 
de l'empresa gestora a fi d'atendre la seva correcta execució, tant abans com en el 
desenvolupament i finalització de les actuacions.  
Abans d’iniciar cada actuació, el representant de l’empresa gestora farà una breu 
presentació de l’obra que predisposi l’alumne a escoltar i recordarà als assistents 
que el programa “Anem al teatre” és organitzat per la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments dels municipis de la comarca corresponent.  
 
4.5 Procediment a seguir en el cas d’anul·lacions d’espectacles que hagin generat  
despesa a l’administració local.  
 
En cas d’anul·lació per causes alienes a la companyia el mateix dia de l’actuació o 
el dia abans - una vegada fet el muntatge-, els ajuntaments participants a l’”Anem al 
teatre” i la Diputació de Barcelona s’obliguen a pagar a parts iguals les despeses 
ocasionades, com ara desplaçament i dietes i hores de muntatge (amb un import 
mai superior al 50% del caixet). 
 
En cas d’anul·lació per mutu acord, ambdues parts queden facultades per arribar a 
un nou acord, amb la formalització, si s'escau, d'un nou contracte per una nova 
actuació. 
 
Cinquè.- Altres activitats complementàries 
 
L’“Anem al teatre” pot oferir sessions de “Teatre i Literatura”, adreçades als 
alumnes de batxillerat, amb l’objectiu d’estimular la lectura i les obres que formen 
part dels currículums escolars. Ateses les característiques del producte, el nombre 
de places és d’un màxim de 200 alumnes per sessió. 
 
També pot oferir sessions de “teatre-debat”, adreçades als alumnes de secundària i 
batxillerat, amb l’objectiu de treballar els valors a través del teatre. El nombre 
d’assistents és de 70 com a màxim.   
 
Sisè.- Pressupost i sistema de finançament del programa 
 
1. DESPESES: 
 
1.1. Despeses del programa assumides íntegrament per la Diputació de 
Barcelona 
 

a) Drets d’autor dels espectacles. 
b) Elaboració dels materials de comunicació: edició dels dossiers, expositors, 

publicitat i manteniment del web del programa.  
c) Elaboració de les guies didàctiques del programa. 
d) La Diputació de Barcelona, atenent a la disponibilitat pressupostària, es 
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reserva el dret de contractar directament o realitzar algun conveni per tal 
d’assumir la totalitat del cost d’algun espectacle. 

e) La Diputació de Barcelona, de comú acord amb l’ajuntament, i atenent a la 
disponibilitat pressupostària, també podrà sufragar el cost de la totalitat de 
l’entrada dels alumnes amb pocs recursos econòmics. 

 
1.2. Despeses del programa assumides a parts iguals entre la Diputació i els 
ajuntaments 
 

a) Els caixets dels grups i companyies d’arts escèniques i musicals. 
b) El lloguer de material tècnic i escènic (es llogarà quan el teatre no disposi del 

material requerit per la companyia).  
c) Els descomptes de les entrades en concepte de transport o la contractació del 

transport interurbà (si és necessari). 
d) La gestió i assistència tècnica al programa a càrrec de l’empresa gestora.1 
e) El lloguer dels espais escènics. 

 
Com a norma general, el transport interurbà per a desplaçar-se des dels centres 
docents dels municipis que no tenen equipament escènic fins al municipi on es 
realitzarà la funció, el contractarà i el finançarà el propi centre docent. Com a 
mesura d’equilibri territorial, els centres docents que hagin de contractar transport 
interurbà tindran una reducció sobre el preu de l’entrada per alumne/a. La reducció 
es restarà del preu de l’entrada i, per tant, els centres docents només hauran 
d’ingressar la diferència a l’empresa gestora. 
 
En alguns casos la Diputació podrà avaluar la possibilitat d’oferir a escoles de nuclis 
disgregats una reducció sobre el preu d’entrada per a sufragar part del cost del 
transport urbà. 
 
En els casos en què el preu del transport per alumne sigui superior al cost de 
l’entrada de l’alumne, el servei de transport interurbà serà contractat per l’empresa 
gestora i no s’aplicarà cap reducció al preu de l’entrada. Aquest cost serà assumit a 
parts iguals entre la Diputació i l’ajuntament. 
 
Pel que fa al càlcul del lloguer dels espais escènics de titularitat pública: 
 

 El cost del lloguer dels espais escènics per a les sessions adreçades als 
alumnes que pertanyin al municipi que disposa de l’equipament anirà a càrrec 
de l’ajuntament en la seva totalitat. 

 El cost del lloguer dels espais escènics per a sessions adreçades a alumnes 
de fora del municipi són assumits a parts iguals per la Diputació de Barcelona 
i els ajuntaments de procedència dels alumnes, a raó de 450 EUR  per dia 
(IVA inclòs), calculant la part proporcional dels alumnes que no pertanyen al 
municipi del teatre.  

 En els municipis de menys de 20.000 habitants i que no siguin capitals de 
comarca aquest import serà a raó de 500 EUR per dia (IVA inclòs), calculant 

                                                 
1
 Pendent de l’adjudicació del procediment obert que es convocarà a l’efecte 
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també la part proporcional dels alumnes que no pertanyen al municipi del 
teatre. 

 En cas que el muntatge d’un espectacle s’hagi de realitzar amb un dia 
d’antelació, es computarà per a aquell dia fins a un màxim de 200 EUR (IVA 
inclòs) en concepte de l’ús de l’espai escènic, i serà assumit a parts iguals per 
la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de procedència dels alumnes 
calculant la part proporcional dels alumnes que no pertanyen al municipi del 
teatre. 

 
El cost de lloguer dels espais escènics de titularitat privada seran repartits a parts 
iguals entre la Diputació i els ajuntaments afectats, amb un preu màxim de 600 EUR 
per dia (IVA inclòs). 
 
2. INGRESSOS:  
 
El programa es finança amb les aportacions de les entrades dels alumnes i les 
aportacions de l’Administració local.  
 
2.1. Aportacions de les entrades dels alumnes 
 
S’estableixen els següents preus d’entrada per alumne i funció (IVA inclòs) que 
seran els mateixos durant la vigència del conveni tipus d’adhesió per a totes les 
comarques: 
 
  “Anem al teatre”: 5,20 EUR 
 “Teatre i Literatura”: 7 EUR 
 Sessions de “teatre-debat”: 7 EUR 
 
Els centres docents -excepte els ZERs (Zona Educativa Rural) o els centres amb 
menys de 15 alumnes inscrits per espectacle-  tindran l’obligació de formalitzar la 
seva reserva fent un ingrés a l’empresa gestora de 40 € per cada espectacle 
sol·licitat. 
 
2.2. Aportacions de l’Administració local 
 
La part de les despeses que no queda coberta amb les aportacions de les entrades 
dels alumnes constitueix el dèficit del programa i és assumit a parts iguals entre la 
Diputació de Barcelona (50%) i els ajuntaments (50%), que paguen la part 
proporcional pels alumnes del seu municipi que hi participen. 
 
No es contempla en el dèficit del programa els costos assumits íntegrament per la 
Diputació de Barcelona (drets d’autor, dossiers de programació, expositors, 
publicitat, manteniment del web i guies didàctiques).  
 
Pagament dels ajuntaments 
 
Els ajuntaments, pel que fa al pagament de la part que els pertoca, efectuaran dos 
pagaments a l’empresa gestora, prèvia presentació de la factura corresponent.  
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El primer pagament es tramitarà a partir del mes de gener - prèvia comunicació de 
la Diputació de Barcelona de les inscripcions d'alumnes i del cost previsible del curs 
escolar - i serà d’un 80% de l'import que els correspongui. Els ajuntaments amb un 
cost total previsible inferior a 100 EUR abonaran la totalitat de l’import un cop 
finalitzat el curs escolar.  
 
La liquidació definitiva es tramitarà a partir del mes de juny, un cop finalitzat el curs 
escolar, prèvia comunicació de la Diputació de Barcelona de les xifres definitives 
d'alumnes participants i del cost econòmic definitiu. Els ajuntaments hauran de 
liquidar l'import restant. Els ajuntaments amb un cost total definitiu inferior a 60 EUR 
estaran exempts d’efectuar el pagament i la Diputació n’assumirà la seva part.  
 
Setè.- Compromisos dels ajuntaments 
 
Els ajuntaments que sol·licitin participar al programa “Anem al teatre” es 
comprometen a: 
 

a) Coresponsabilitzar-se en l’organització i el seguiment del programa i 
participar, si és el cas, en les reunions de preparació i avaluació de l’activitat. 

b) Contribuir a la promoció del programa als centres docents i establir-hi 
contactes quan sigui necessari. 

c) Participar econòmicament en el finançament del programa. 
Els ajuntaments amb equipaments escènics que s’utilitzin per al programa hauran, a 
més a més, de: 
 

d) Posar a disposició del programa els equipaments escènics i el corresponent 
equip tècnic per tal que els espectacles puguin ser gaudits amb les millors 
condicions.  

e) Vetllar perquè els tècnics del teatre es coordinin amb l’empresa gestora del 
programa per tal d’establir el calendari de les actuacions i les especificacions i 
requeriments tècnics de cada espectacle. 

f) Vetllar perquè els  dies en què hi hagi funció s’ubiqui al vestíbul del teatre, i en 
lloc ben visible, l’expositor publicitari del programa, confeccionat i cedit per la 
Diputació de Barcelona.  

g) La Diputació de Barcelona podrà requerir als ajuntaments que certifiquin que 
l’espai escènic de titularitat municipal disposa de les assegurances de 
responsabilitat civil obligatòries i que acompleix les condicions adequades en 
matèria de seguretat, climatització i higiene per desenvolupar l’activitat. 

h) Als espais escènics de titularitat privada la Diputació de Barcelona els 
requerirà la llicència d’activitat, les assegurances obligatòries i un certificat 
conforme l’espai acompleix les normatives vigents en matèria de seguretat. 

i) La Diputació de Barcelona no tindrà en consideració per a la programació de 
l’”Anem al teatre” els equipaments que no acompleixin les mesures legals 
vigents en matèria de seguretat, climatització i higiene.  

 
Vuitè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 

a) Organitzar el programa “Anem al teatre” garantint la qualitat, professionalitat i 
idoneïtat de l’oferta artística i l’aforament limitat de les sessions, per tal que 
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l’espectacle pugui ser gaudit en condicions òptimes.  
b) Fer un seguiment rigorós del desenvolupament del programa, supervisant les 

tasques de les empreses gestores a cada comarca. 
c) Participar econòmicament en el finançament del programa. 
d) Efectuar la convocatòria d’un procediment obert de contractació per a la 

gestió del programa i adjudicar-lo a l’empresa o entitat que millor garanteixi 
l’acompliment de totes les tasques inherents a la gestió.  

e) Informar als ajuntaments del desenvolupament general del programa i de 
qualsevol qüestió o incidència que sigui del seu interès. 

f) Acordar amb els ajuntaments l’ús dels espais escènics municipals o, en el seu 
defecte, amb els responsables dels espais escènics de titularitat privada. 

g) Confeccionar i distribuir entre els teatres municipals uns expositors publicitaris 
del programa. 

h) Elaborar i trametre durant el mes de juny als ajuntaments i als centres 
docents els dossiers de programació amb la relació dels espectacles a 
desenvolupar durant el curs escolar següent. 

i) Mantenir el web del programa amb la informació de la programació del curs 
corresponent. 

j) Elaborar les guies didàctiques i penjar-les al web. 
k) Informar als ajuntaments, abans d’acabar l’any, de les inscripcions del seu 

municipi i del cost previsible del programa i, un cop finalitzat el curs, 
comunicar-los el nombre definitiu d’alumnes participants i el balanç econòmic 
definitiu, amb la consegüent distribució de costos entre la Diputació i 
l’ajuntament. 

l) Un cop finalitzat el curs, trametre a tots els ajuntaments un informe anual del 
programa amb les xifres i els gràfics corresponents. 

 
Novè.- Vigència i règim de prorroga 
 
Aquest conveni tipus d’adhesió iniciarà la seva vigència el dia 1 de setembre de 
2016 i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2020 coincidint amb els cursos escolars 2016-
17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20. 
 
Qualsevol ajuntament adherit al conveni tipus podrà interrompre la seva participació 
durant un o varis cursos escolars, notificant la seva voluntat de manera fefaent amb 
una antelació mínima de tres mesos. 
 
No es preveu la possibilitat de prorrogar el present conveni tipus d’adhesió.  
 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
Per resoldre qualsevol incidència i facilitar el desenvolupament d’aquest conveni es 
crearà una comissió de seguiment per a cada comarca integrada pels següents 
membres: 
 

- Un representat designat per l’ajuntament que hagi aportat més espectadors al 
programa. 

- Un representat de l’empresa gestora del programa a la comarca. 
- Un representat designat per la Diputació de Barcelona. 
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Aquesta Comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus 
membres. 
 
Onzè.- Causes i formes d’extinció  
 
El present conveni tipus d’adhesió es podrà extingir per les causes següents: 
 

- Per realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
- Per resolució dels ajuntaments participants en el programa “Anem al teatre”. La 

voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a la Diputació 
de Barcelona amb un mínim de tres mesos d’antelació. 

- Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el 
règim regulador. 

- Per qualsevol altra causa admissible en Dret. 
 
Dotzè.- Incompliments de compromisos 
 
En el cas que un ajuntament no compleixi amb les obligacions econòmiques que es 
deriven de la seva participació al programa per causes sobrevingudes o 
imprevisibles, la Diputació de Barcelona es podrà fer càrrec de les seves 
obligacions, previ informe favorable de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació 
de Barcelona. Posteriorment, la Diputació de Barcelona establirà les mesures 
necessàries per compensar les quantitats que hagi hagut de suplementar sens 
perjudici del dret a resoldre/extingir el conveni.  
 
Tretzè .-  Formalització de la participació 
 
Els ajuntaments interessats en participar en el programa “Anem al teatre” hauran 
d’aprovar per part dels seus òrgans de govern el present conveni tipus d’adhesió i 
sol·licitar la participació en el programa “Anem al teatre”. El termini d’adhesió 
restarà obert des del moment de la publicació d’aquest conveni tipus al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i fins el 15 de desembre de 2019. 
 
La Diputació dictarà un acte de constatació relatiu a la participació del municipi en el 
programa “Anem al teatre” i procedirà a la formalització per escrit del conveni amb 
l’ajuntament. 
 
Catorzè.- Resolució de conflictes 
 
Per discrepàncies en l’execució o interpretació d’aquest conveni, les parts es 
comprometen a resoldre-les mitjançant els principis de col·laboració i bona fe. No 
obstant, en cas de discrepància irresoluble, les dues parts accepten la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de 
Barcelona. 
 
Quinzè.- Règim jurídic 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït per aquests pactes i per tot allò 
establert al capítol 2 del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i 
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de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, així com també el 
capítol 1 del títol VII del ROAS.“ 

 
Segon.- FACULTAR el Diputat delegat en matèria de Cultura de la Diputació de 
Barcelona per a la signatura dels convenis i de qualsevol altre document necessari per 
a l’efectivitat i execució dels acords. 
 
99.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència 
(convocatòria) i del Ple (bases), l’aprovació de les Bases reguladores i de la 
convocatòria de les subvencions per a les programacions d’arts escèniques i 
musicals, adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona en 
els quals la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 
2015-2016.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la 
Diputació de Barcelona que dóna suport a les programacions artístiques dels 
ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant la difusió i la promoció de les arts 
escèniques, musicals i les arts visuals.  
 
L’Anem al Teatre és un programa de l’Oficina de Difusió Artística que dóna suport a la 
sensibilització de la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la 
formació d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques 
educatives i culturals dels ajuntaments i contribueix a l’equilibri del territori quant a 
l’oferta cultural i artística per als escolars. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius i previsions del Pla Estratègic de 
Subvencions per al present any, des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es volen 
fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat potenciar les 
programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, en els 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 398

municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al 
Teatre i que són gestionades directament pels ajuntaments. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de DOS 
CENTS MIL EUROS (200.000.- EUR) dels quals cent mil euros (100.000.- EUR) 
corresponen a l’exercici pressupostari 2015 i cent mil euros (100.000.- EUR) aniran a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries anàlogues del pressupost per a l’exercici 
2016. 
 
Inicialment les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost que es podrien veure 
afectades són: G/13103/33410/46201 i G/13103/33410/46300, tot i que depenen de la 
diferent tipologia dels ens beneficiaris es poden veure afectades les aplicacions 
pressupostàries següents: G/13103/33410/46500, G/13103/33410/46700, 
G/13103/33410/46900. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del 
contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el qual es 
determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 29 de juliol de 2015 
(registre d’acords 129/15), va aprovar un dictamen relatiu a la delegació de 
competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, en el qual va 
acordar delegar en la Junta de Govern la competència per a l’aprovació de les bases 
especifiques per a l’atorgament de subvencions en concurrència competitiva, tal com 
consta al seu apartat dispositiu Primer.I.3b) (BOPB de 3 d’agost de 2015), i havent 
també esguard que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de 
data 24 de juliol de 2015 (registre de resolucions 7460/15), de nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les 
competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les 
sessions ordinàries d’aquest, va acordar delegar en la Junta de Govern la competència 
per a l’aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en 
concurrència competitiva, tal com consta al seu apartat dispositiu Sisè. I. 2a) (BOPB 
de 30 de juliol de 2015). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació del Ple i de la 
Presidència, l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat donar suport a les 
programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs 
2015-2016, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el 
programa Anem al teatre, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LES 
PROGRAMACIONS D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS 
EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ NO 
OFERTA EL PROGRAMA ANEM AL TEATRE, PER AL CURS ESCOLAR 2015-2016. 
 
CODI CONVOCATÒRIA: 2015520155120007533 
 
Article 1. Objecte 
 
L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgarà durant l’any 
2015 la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Difusió Artística, destinades a donar 
suport a les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per 
al curs 2015-2016, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el 
programa Anem al teatre. 
 
Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals -en horari 
escolar-  organitzada directament o indirectament per l’ens sol·licitant i que s’ha de regir pels 
criteris pedagògics i organitzatius següents: 
 

 Que consti d'una sèrie d’activitats d'arts escèniques i musicals estructurades per 
cicles educatius i sectors artístics. 

 Que s’adreci a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles 
formatius. 

 Que tingui lloc entre l’1 de setembre de 2015 i el 30 de juny de 2016. 
 Que les sessions es realitzin als diferents equipaments escènics, preferentment de 

titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper en el cas que el municipi no 
disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a 
l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de 
disposar d’un aforament mínim de 180 espectadors i unes dimensions mínimes 
d’escenari de 7m x 6m, i hauran de tenir les condicions adequades en matèria 
d’higiene, climatització i seguretat.  

 Que programi sessions amb aforaments limitats per tal de poder gaudir de 
l’espectacle en condicions òptimes. Es recomana establir un aforament màxim de 200 
espectadors per a les sessions d’educació infantil i de 350 espectadors per a les de 
primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Atès que existeixen espectacles 
singulars pensats per a espais i aforaments diferents als esmentats, es podran 
programar amb les seves específiques condicions. 

 Que estableixi un preu d’entrada per l’activitat a pagar pels alumnes. 
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Queden excloses de suport: 
 

 La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol. 
 La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent. 
 Les sessions de cinema. 

 
Article 2. Finalitat de les subvencions 
 
D’acord amb les previsions del Pla Estratègic de subvencions per al present any, aquestes 
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 
 

 Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments. 
 Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals. 
 Formar espectadors i crear nous públics de les arts en viu. 
 Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població 

infantil i juvenil. 
 
Article 3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el curs escolar 2015-2016 (de l’1 de setembre de 2015 al 
30 de juny de 2016). 
 
Article 4. Requisits dels beneficiaris/àries 
 
1) Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments i/o ens locals, les entitats 
municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques 
empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals, mancomunitats i altres 
ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió de les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades als escolars, i que reuneixin les 
següents condicions: 
 

a) Que siguin ens dels municipis de la província de Barcelona (a excepció de Barcelona 
ciutat) pertanyents a les comarques on la Diputació no oferta el programa Anem al 
teatre. Concretament podran participar els municipis que no pertanyin a alguna de les 
comarques següents: Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Garraf i 
Maresme, a excepció del municipi de Tordera, que gestiona la programació escolar al 
Teatre Clavé.  

 
b) Que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) 
2) La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà d’ofici per part de l’Oficina de Difusió 
Artística. 
 
3) Els ens beneficiaris podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat del programa 
ofertat  (contractació de companyies, confecció de la programació, gestió d’inscripcions i 
cobraments a les escoles...) d’acord amb els principis i les modalitats de gestió recollides a 
la normativa de contractació pública vigent i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis. 
 
Article 5. Contingut de la sol·licitud de subvenció  i documentació a aportar  
 
Per sol·licitar la subvenció s’haurà d’aportar la documentació següent: 
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1) Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web del programa 
Anem al teatre (http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues) i que haurà 
d’incorporar o adjuntar la següent informació: 

 
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb 

el que ho fa. 
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció amb 

indicació del seu cost total. 
e) Import de la subvenció que es sol·licita. 
f) Data i lloc de la sol·licitud. 
g) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
h) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de 
Barcelona perquè aquesta pugui consultar directament a la Seguretat Social si el 
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 
2) Declaració responsable: 

 
a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions. 
b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de 

condicions de la subvenció, o bé indicació de l’externalització de la gestió de 
l’activitat en base a una relació jurídica prèvia i preexistent. 

c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona. 

d) Que l’entitat a la qual representa, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a través del 
Protocol general de Xarxes de Governs Locals 2012-2015 ajuts per a les mateixes 
actuacions presentades a la present convocatòria. 

e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la 
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció 
d’altres subvencions per a la mateixa activitat. 

 
3) Programació proposada, mitjançant el model excel que es podrà descarregar al web 

del programa Anem al teatre i que haurà d’incorporar la següent informació: nom de la 
companyia, nom de l’espectacle, gènere artístic, cicle per al qual es programa, fitxa 
artística (que haurà d’incorporar la següent informació: noms de l’autor/a, director/a i 
intèrprets), web de la companyia, teatre a on es programa i municipi on s’ubica el 
teatre. 

 
4) Pressupost previst de l’activitat, mitjançant el model excel que es podrà  

descarregar al web del programa Anem al teatre i que haurà d’incorporar la següent 
informació: nombre de funcions, nombre d’espectadors, nombre d’espectadors amb 
transport interurbà, nombre d’espectadors amb transport urbà i les seves 
especificitats (en els casos que sigui subvencionable tal i com estableix l’article 16 de 
les presents bases), nombre d’escoles participants i el pressupost desglossat per 
conceptes d’ingressos (entrades dels alumnes i altres subvencions i/o patrocinis) i 
despeses (caixets, lloguer del teatre o espai escènic, transport interurbà, transport 
urbà, gestió externalitzada, assistència tècnica i  lloguer de material escènic). 
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5) Característiques de l’espai escènic, mitjançant el model que es podrà  descarregar 
al web del programa Anem al teatre. Hauran d’omplir aquest model només els ens 
sol·licitants que programin als equipaments escènics del municipi al qual pertanyen. 
Per tal que es pugui valorar millor l’espai escènic es recomana aportar una o dues 
fotografies.  

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel representant legal de l’ens local sol·licitant i serà 
original o còpia degudament autenticada.  

 
Per tal de facilitar el procés de valoració de les propostes presentades també es demanarà 
que s’enviï la documentació per correu electrònic, en el seu format digital original (excel i 
word..), a: anemalteatre@diba.cat 
 
Article 6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds  
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la 
data de la publicació de la convocatòria al BOPB.  Les sol·licituds es podran presentar 
mitjançant la instància normalitzada annexa a la convocatòria, adreçada a l’Excma. Sra. 
Presidenta de la Diputació de Barcelona en qualsevol dels registres oficials de la Diputació 
de Barcelona, així com pels altres mitjans previstos en la legislació vigent i tot d’acord amb 
el que preveu l’article 23 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. La sol·licitud haurà 
d’anar correctament signada per part del representant legal de l’ens local. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com tots els document exigits a l’article 5, podran 
trobar-se al web del programa Anem al teatre: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues 
 

 Sol·licitud.  
 Declaració responsable. 
 Pressupost previst de l’activitat.  
 Programació proposada.  
 Característiques de l’espai escènic.  

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 
 
Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per municipi a realitzar durant el 
curs escolar 2015-2016 (de l’1 de setembre de 2015 al 30 de juny de 2016). 
 
Les sol·licituds enviades per correu certificat administratiu dins del termini s’anunciaran el 
mateix dia del seu enviament, mitjançant correu electrònic a l’Oficina de Difusió Artística: 
anemalteatre@diba.cat  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
Article 7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació. 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà que desisteix la seva sol·licitud. 
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Article 8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
Article 9. Criteris objectius de valoració de les programacions i atorgament de les 
subvencions 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els criteris 
objectius següents, aplicats d’acord amb la puntuació màxima indicada: 
 
 
 
 
 
 
 

D
O
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U
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E
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C
R

IT
E

R
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                             DESCRIPCIÓ 

P
U

N
T

S
 

1
Qualitat artística dels espectacles (interpretació, dramatúrgia 
i escenografia) i diversitat d’espectacles i de gèneres (teatre, 
música, dansa i circ) per a les diferents edats. 

50 
punts 

2

Professionalitat de les companyies (trajectòria de la 
companyia, reconeixement públic, premis i participació en 
fires i mostres professionals) i l’equilibri de l’oferta artística 
entre les companyies existents al mercat (tot evitant la 
concentració excessiva de la programació en unes mateixes 
companyies) 

25 
punts 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

 
P

R
O

P
O

S
A

D
A

 

3
Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell educatiu 
(temàtica, posada en escena i interpretació) 

25 
punts 

P
R

E
S

S
U

P
O

S
T

 
P

R
E

V
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T
  D

E
 

L
’A

C
T
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A
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4

Sostenibilitat i coherència econòmica del programa, tenint en 
compte l’equilibri entre els ingressos i les despeses. Es 
considerarà òptim que els ingressos dels alumnes sufraguin 
com a mínim un 50% del cost total del programa als 
municipis que no necessiten transport interurbà i un 30% als 
que en necessiten. Per a les despeses subvencionables 
s’estableixen uns preus unitaris màxims descrits a l’article 16 
de les presents bases. És valorarà la màxima concreció de 
tots els conceptes necessaris que configuren el pressupost. 

100 
punts 
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Es valorarà la qualitat de la infraestructura de l’espai seguint 
els barems: 

E
S

P
A

I E
S

C
È

N
IC

 

5
Aforamen
t  
(a partir 
de 180) 
 
5 punts 

Dotació 
de 
cambra 
negra 
 
5 punts 

Disponibilitat 
d’equipament 
tècnic  (llum i 
so) 
5 punts 

Tipologia 
del pati de 
butaques 
 
5 punts 

Mides 
de 
l’escena
ri  
(a partir 
de 7x6) 
5 punts 

25 
punts 

 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 
 

a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o 
superior a 120 punts, amb un mínim de 60 punts en la programació proposada 
(criteris 1, 2 i 3). 

 
El percentatge màxim de suport es podrà reduir en els casos següents: 

 
1. Les sol·licituds amb una puntuació igual o inferior a  60 punts en el criteri 4. 
 
2. Les sol·licituds amb una puntuació igual o inferior a 15 punts en el criteri 5. 
 
3. Els ens beneficiaris que en la convocatòria anterior (curs 2014/2015) no hagin 

ajustat el seu balanç final al pressupost presentat a la sol·licitud com a mínim en 
un 90%. 

 
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds 

desestimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o inferior a 119 punts, 
o bé, les que no obtinguin un mínim de 60 punts en la programació proposada 
(criteris 1, 2 i 3). 

 
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes. 
 
Article 10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades a 
les presents Bases Reguladores serà de dos-cents mil euros (200.000.- EUR) dels quals 
cent mil euros (100.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2015 i cent mil euros 
(100.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2016. 
 
Les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost que es veuran afectades són: 
G/13103/33410/46201 i G/13103/33410/46300, tot i que depenent dels ens beneficiaris es 
poden veure afectades les aplicacions pressupostàries següents: G/13103/33410/46500, 
G/13103/33410/46700, G/13103/33410/46900.  
 
Per a l’exercici 2016 les aplicacions pressupostàries seran les anàlogues del pressupost 
vigent. 
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No podran atorgar-se subvencions per un import superior a l’esmentat. 
 
Article 11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes / activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats tenint en compte 
els criteris de valoració fixats a l’article 9. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del dèficit del programa (la part de les despeses subvencionables que no queden 
cobertes amb els ingressos de l’alumnat i altres subvencions i/o patrocinis) i en cap cas, 
superarà els següents barems: 
 

 El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà.  
 El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport 

interurbà. 
 
Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a l’article 
16, la Diputació determinarà l’import de la subvenció en base a aquests màxims.  
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris establerts a l’article 9, i en funció de la 
disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a aquells que 
obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació 
menor. 
 
S'estableix una subvenció mínima de cent cinquanta euros (150.-EUR), quantitat que en 
alguns casos podrà ser superior al 50% del dèficit. 
 
Article 12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la Delegació de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

 Pel Diputat delegat de Cultura, com a president de l'Òrgan responsable. 
 Pel Diputat delegat d’Educació. 
 Pel Gerent de Serveis d'Educació. 
 Per la Gerent de Serveis de Cultura. 
 Per un representant de la Presidència de la Corporació 
 Per un tècnic en matèria de Cultura. 
 Per un tècnic en matèria d'Educació. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
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L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
 
 
 
Article 13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades i es 
resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini de resolució per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres 
mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als ens 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.  
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.  
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra aquesta es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació.  
 
Article 14. Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció. 
 
Article 15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social.   
 
3. El/la beneficiari/ària de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
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4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren.  

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat en la 

sol·licitud. Qualsevol canvi en la programació s’ha de comunicar a l’Oficina de Difusió 
Artística i aquesta valorarà la idoneïtat del canvi i la seva acceptació. Quan es 
produeixi un canvi d’un o més espectacles de la programació presentada, l’Oficina de 
Difusió Artística, en funció dels criteris de valoració 1, 2, 3 i 4 (descrits a l’article 9) 
podrà reduir l’aportació econòmica assignada. 

 
 a modificació es pot considerar acceptada si la Diputació de Barcelona no es 

manifesta en sentit contrari en un termini de 15 dies hàbils a partir de la data de la 
comunicació. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats podran ser 
considerats com a incompliment de les condicions, la qual cosa donarà lloc al 
reintegrament total o parcial de la subvenció per part de l’entitat beneficiària.  

 
7. Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona d’acord 

amb la normativa d’ús del logotip de la Institució.  
 
Article 16. Despeses subvencionables  
 
Es consideraran despeses subvencionables (i en base als preus unitaris màxims fixats) les 
despeses següents: 
 

Caixets de les companyies 
Fins a un preu unitari màxim de 
6,50 € per alumne 

Gestió externalitzada del programa: coordinació, 
assistència tècnica, control de les inscripcions, 
relació amb les escoles, entre altres 

Fins a un preu unitari màxim de 
1,80€ per alumne 

Transport interurbà: despeses en transport de 
l’alumnat que s’ha de desplaçar a un teatre d’un altre 
municipi 

Fins a un preu unitari màxim de 
4,50 € per alumne 

Transport urbà : despeses del transport de l'alumnat 
que s’ha de desplaçar al teatre del seu municipi.  
 
Serà subvencionable en cas que es donin les dues 
circumstàncies següents: 

1) que l'escola es trobi a una distància igual o superior 
a 2,5 km de l'espai escènic i 

2) que el municipi no disposi de transport públic urbà a 
l'abast, amb una freqüència de pas de mínim 30 
minuts. 

 
Fins a un preu unitari màxim de 
3,50 € per alumne 

Lloguer de material escènic (so, llum...) i assistència 
tècnica. 

Fins a un preu unitari màxim de 
0,90 € per alumne. 

Lloguer de teatre de titularitat pública: aquest import 
es computarà quan assisteixin alumnes procedents 
d’altres municipis al que pertany el teatre 

Fins a un preu màxim de 450 € 
per dia d’utilització, calculant la 
part proporcional dels alumnes 
d’altres municipis 

Lloguer de teatre de titularitat privada Fins a un preu màxim de 600 € 
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per dia d’utilització 
Tots els preus són amb IVA inclòs 
 
Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts, la 
Diputació calcularà la seva aportació en base a aquests màxims. 
 
Es consideraran despeses subvencionables els ajuts econòmics atorgats pels ens 
beneficiaris a les entitats públiques o privades del mateix municipi adreçades a 
desenvolupar activitats en el marc de les programacions d’arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars, sempre i quan reuneixin els requisits recollits a l’apartat primer 
d’aquestes Bases Reguladores. Caldrà annexar documentalment a la justificació de 
despeses la concessió d’aquests ajuts a les entitats públiques i/o privades d’àmbit local.  
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 Els drets d’autor (SGAE o la entitat de gestió que correspongui). 
 Despeses de personal (Capítol I). 
 Difusió i comunicació del programa. 
 El transport urbà quan no acompleixi els requisits establerts a l’article 16. 
 L’IVA, quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 

 
Article 17. Subcontractació i/o empreses gestores.  
 
No podran subcontractar-se total o parcialment aspectes concrets que conformen l’execució 
de l’activitat subvencionada. No obstant això, s’acceptarà la gestió externalitzada del 
programa quan aquesta derivi d’una relació jurídica prèvia i preexistent a la sol·licitud 
presentada.  
 
Article 18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a l’article següent, dels justificants que en ell s’exigeixen. 
 
Atesa la difícil situació econòmica, els problemes de tresoreria que manifesten els 
ajuntaments i l’obligatorietat de complir els terminis establerts per la llei 15/2010 de mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no s’exigirà que les despeses 
estiguin pagades. 
 
Article 19. Forma i termini de justificació  
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de setembre de 
2016. 
 
Aquesta justificació és presentarà pel/per beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats 
que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues. 
1) 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: 
a) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat pel 

secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació 
d’obligacions reconegudes de l’activitat. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà 
que les factures hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens 
beneficiari de la subvenció. 
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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. 
 

b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us 
podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal. 

 
c) Memòria - quadre resum de participació on constin les activitats realitzades i els 

resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa, 
signat pel representant legal. 

 
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació 
subvencionada. 

 
2) En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats 

mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local 
de referència hagi deferit la gestió de l’activitat). Per fer efectiva l’aportació de la 
Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa que contindrà: 

 
     Per subvencions d’import superior a 20.000 € 
 

a) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS). 

 
 En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 

aspectes: 
 

1. S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades. 
2. S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al concedit. 
3. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

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

 
b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us 

podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal. 
 
c) Memòria - quadre resum de participació, on constin les activitats realitzades i els 

resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa, 
signat pel representant legal. 
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d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació 
subvencionada. 

 
Per subvencions d’import inferior a 20.000 € 
 

a) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del RLGS, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.  

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

 
1. S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades. 
2. S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al concedit. 
3. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

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

 
b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons model que us 

podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal. 
 
c) Memòria - quadre resum de participació, on constin les activitats realitzades i els 

resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa, 
signat pel representant legal. 

 
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació 
subvencionada. 

 
La subvenció atorgada equival a un percentatge del dèficit del programa. Aquest 
percentatge es determina en base a la puntuació que obté l’ens en la resolució de la 
convocatòria. El mateix percentatge s’aplicarà al dèficit que justifiqui l’ens un cop finalitzada 
l’activitat. 
 
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que 
les despeses justificades per l’ens local siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport 
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la 
reducció operada. 
 
Article 20. Deficiències en la justificació 
 
1) En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà al beneficiari, la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui.  
 
2) Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari, per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció. 
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Article 21. Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris/àries.  
 
Article 22. Circumstàncies que donen lloc a la modificació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

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

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

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

d) Quan el balanç econòmic final presentat per l’ens beneficiari superi els preus unitaris 
establerts a l’article 16, la Diputació ajustarà la seva aportació en base a aquests 
màxims. 

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

 Inferiors a 3.000 euros en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
 Superiors a 3.000 euros en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Article 25. Mesures de difusió del finançament públic 
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Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals.  
  
Article 26. Causes de reintegrament 
 
1) Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2) Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o ocultant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
3) Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats 
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la 
subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
Article 27. Obligats al reintegrament 
 
1) Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de beneficiaris. 
 
2) Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
Article 28. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Article 29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant.” 

 
Segon. APROVAR  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
DOS CENTS MIL EUROS (200.000.- EUR), el contingut de la qual consta incorporat a 
les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer. DECLARAR la pluriannualitat de la despesa per un crèdit total de DOS CENTS 
MIL EUROS (200.000.- EUR) dels quals CENT MIL EUROS (100.000.- EUR) 
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corresponen a l’exercici pressupostari 2015 i CENT MIL EUROS (100.000.- EUR) a 
l’exercici pressupostari 2016. 
 
Quart. RETENIR una despesa de DOS CENTS MIL EUROS (200.000.- EUR), dels 
quals CENT MIL EUROS (100.000.- EUR) aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/13103/33410/46201 de l’exercici 2015 i CENT MIL EUROS (100.000.- EUR) aniran 
a càrrec de l’aplicació pressupostària anàloga de l’exercici 2016, condicionada a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Cinquè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
100.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
modificació de l’acord de la Junta de Govern d’11 de juny de 2015, relativa a 
l’atorgament de subvencions destinades a “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 pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
1) ANTECEDENTS :  
 
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, posteriorment modificada, per acord també de la Junta de 
Govern en sessió de 9 d’abril de 2015. 
 
Amb data de 9 d’abril de 2015, el mateix òrgan va aprovar la modificació de la data de 
resolució, ampliant en un mes més els dos inicialment previstos a partir de la data de 
tancament de les sol·licituds. 
 
Posteriorment, la Junta de Govern i en data de 30 d’abril de 2015, va emetre el 
dictamen aprovatori de la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions destinades al finançament i al suport d’escoles bressol de titularitat 
privada sense finalitat de lucre per al curs 2013-2014 (BOPB d’11 de maig de 2015),  
modificada posteriorment pel mateix òrgan l’11 de juny de 2015 (BOPB 19 de juny de 
2015). 
 
En darrer terme, havent-se detectat una irregularitat puntual en una de les entitats 
sol·licitants que afectava a la totalitat dels atorgaments es formula una nova proposta 
tècnica per part de la Gerència que modifica la resolució precedent, en els termes que, 
d’acord amb la Base 18 de la convocatòria, van ser aprovats en la sessió de la Junta 
de Govern de data 11 de juny de 2015. 
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2) INCIDÈNCIES ESDEVINGUDES DURANT EL PERÍODE DE JUSTIFICACIÓ DE 
LES SUBVENCIONS ATORGADES :  
 
Iniciat el període justificació de les subvencions, s’han detectat dues incidències que 
cal regularitzar, d’acord amb el que a continuació s’exposa. 
 
2.1) D’entre les sol·licituds rebudes, la presentada pel Bisbat de Solsona (amb NIF 
R2500031F), com a titular del centre Escola Sant Martí, va ser objecte de subvenció, 
aprovada per acord de 30 d’abril de 2015, i posteriorment modificada per acord d’11 de 
juny d’enguany.  
 
Atès que la Base 19 de la convocatòria preveu que la subvenció concedida 
s’efectuarà, prèvia presentació dels justificants exigits, dins el termini establert a 
l’efecte, que és el 30 de setembre d’enguany.  
 
Atès que dins el període de justificació, el titular de l’entitat ha presentat escrit de data 
15 de juny manifestant que en la sol·licitud es va consignar per error el NIF del Bisbat 
de Solsona en lloc del propi NIF de l’Escola Sant Martí (NIF: R0800234G).  
 
Donat que per tal de procedir al pagament de l’ajut cal consignar el NIF correcte en el 
registre de creditors de la corporació, i que aquest fet no afecta l’interès general ni 
lesiona drets de tercers, es creu oportú l’aprovació d’un acord de presa de 
coneixement, amb caràcter previ al pagament de la justificació oportunament 
verificada. 
 
2.2) El 14 de juliol de 2015, la Gerència de serveis d’Educació va rebre un escrit per 
part de la Fundació Escola Vicenciana on comunicava que havien comès un error en el 
còmput de places, incloent-hi les d’una llar d’infants situada fora de la demarcació de 
la província.  
 
Concretament, es tracta de 60 places de la Llar d’Infants La Miraculosa situada al 
municipi de Santa Coloma de Farners de Girona. 
 
Aquesta comunicació també ha tingut lloc durant el període de justificació per a la qual 
cosa procedeix subsanar amb diligència la incidència detectada, minorant l’import de la 
subvenció i ajustant-la a les places susceptibles de subvenció.  

 
Vist l’apartat sisè I, punt 2.a) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 7460/15, de data 24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple 
dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 30 de juliol de 2015)  
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
     ACORDS 
 
Primer. RECTIFICAR l’error material a instància de part i en base a la sol·licitud 
efectuada, del NIF del centre Escola Sant Martí (R0800234G), de la qual n’és titular el 
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Bisbat de Solsona, i AUTORITZAR, el pagament a aquesta beneficiària de la 
subvenció pública, prèvia l’oportuna verificació de la justificació de la despesa, detectat 
en el Dictamen  de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29 de 
gener de 2015 (BOPB de 02.02.2015) relatiu al finançament d’escoles bressol de 
titularitat privada sense finalitat de lucre per al curs 2013-2014, posteriorment 
modificat, per acord també de la Junta de Govern en sessió de 9 d’abril de 2015, 
procedint a la regularització de les operacions comptables corresponents. 
 
Segon. REDUIR, en QUINZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS (15.569,40 €) l’import de la subvenció concedida a la Fundació 
Escola Vicenciana, amb NIF G61114690, per adaptar la subvenció a les places 
efectivament computables als efectes. Així, la quantitat definitiva a percebre serà de 
SETANTA-CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA DOS EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS (75.252,60 €) i no NORANTA MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS 
(90.822 €),  tal i com establert en el Dictamen  de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data 29 de gener de 2015 (BOPB de 02.02.2015) relatiu al 
finançament d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre per al curs 
2013-2014, posteriorment modificat, per acord també de la Junta de Govern en sessió 
de 9 d’abril de 2015. 
 
Tercer. ALLIBERAR, atès l’establert en l’acord anterior, la quantitat de QUINZE MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (15.569,40 €) 
que revertiran a l’aplicació pressupostària d’origen, G/60500/32000/48901, del 
pressupost de l’any 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.  PUBLICAR l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 
electrònic de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords, en la part que els interessi, als seus destinataris. 
 
La presidenta, senyora Conesa, diu: Moltes gràcies. Fem un comentari al respecte: en 
aquest cas, es va aprovar una convocatòria en el mandat passat, relativa a atorgar 
subvencions a aquelles famílies desafavorides que estaven portant llurs fills i filles a 
escoles bressol de titularitat privada però sense ànim de lucre (totes aquelles 
fundacions i entitats que estan prestant aquest servei sense obtenir-ne cap benefici). 
En aquest sentit, es va fer una convocatòria i es va haver de rectificar (el diputat 
Humet està a sobre d’aquest punt) una errada detectada en les bases, per la qual cosa 
el que estem fent és modificar aquell acord de la Junta de Govern. Diputat, si vols 
ampliar la informació, tens la paraula.  
 
El diputat senyor Homet diu: Bé, no es tracta d’una modificació de bases sinó d’unes  
escoles que no complien les bases de la convocatòria i que, per tant, han quedat fora 
d’aquest ajut. Una, perquè no corresponia a la província de Barcelona, i les altres 
dues, per qüestions tècniques que no havien complert. 
 
El diputat senyor Riera diu: Sabem la quantitat de diners que s’ha posat en aquest 
tema? 
 
El diputat senyor Homet diu: Ho buscarem. 
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La presidenta, senyora Conesa, diu: Us facilitarem la informació. 
 
El diputat senyor Riera diu: Era per saber si la teníeu ara, però, si no, cap problema. 
 
101.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la liquidació 
i tancament, derivat dels ajuts consistents en fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit 
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en 
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels 
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2014, va 
aprovar el dictamen (núm. 149/14) que proposa, per delegació de la Presidència, 
l’aprovació de la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla de Xarxa Governs 
Locals 2012-2015, amb una aportació econòmica de la Diputació de cinc-cents 
cinquanta mil euros (550.000 €). 
 
Posteriorment, la Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones, va dictar Decret (núm. 11211/14) aprovant l’acceptació de la renúncia 
tàcita de sis municipis a l’esmentat recurs econòmic, i  Decret (núm. 1314/15) 
convalidant l’aprovació de la pròrroga d’execució i aprovant al seu torn la pròrroga de 
justificació als municipis de Tagament i Monistrol de Montserrat. 
 
En data 31 de març de 2015 va finalitzar el període de justificació de les actuacions 
objecte del suport econòmic. Finalitzat el corresponent tràmit d’audiència, correspon 
efectuar la liquidació, atès que en el tràmit s’han produït renúncies tàcites així com 
reduccions, i de conformitat amb les previsions dels apartats 3.3 i 4, relatius a 
justificacions i tancament i liquidació respectivament, del dictamen aprovatori: 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 417

Vist l’apartat sisè I, punt 5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 7460/15, de data 24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple 
dret de la Junta de Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 30 de juliol de 2015). 
 

De conformitat amb la motivació i fonamentació anteriorment exposada, la presidenta 
de la Diputació de Barcelona eleva a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per 
tal que, si ho estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 

 

Primer. APROVAR la liquidació i el tancament del fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
 

Segon. ACCEPTAR les renúncies dels ajuts consistents en fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, dels ajuntaments que es detallen:  
 

 

Municipi NIF Codi Xarxa Renúncia 
Tipus de 
Renúncia 

Reintegrament

Castellar del Riu P0804900I 14/Y/101765 1.000,00 Tàcita 1.000,00
Fogars de 
Montclús P0808000D 14/Y/101786 1.250,00

Tàcita 
1.250,00

Marganell P0824200J 14/Y/101804 443,40 Tàcita 443,40
Montseny P0813600D 14/Y/101815 1.000,00 Tàcita 1.000,00
Rupit i Pruit P0818500A 14/Y/101847 1.000,00 Tàcita 1.000,00
Saldes P0818900C 14/Y/101849 1.000,00 Tàcita 1.000,00
Tavertet P0828000J 14/Y/101899 1.000,00 Tàcita 1.000,00
Viver i Serrateix P0830900G 14/Y/101913 1.000,00 Tàcita 1.000,00

Total      7.693,40  7.693,40
 
Tercer.  SOL·LICITAR EL REINTEGRAMENT a favor del fons provincial de la Diputació 
de Barcelona, de les quanties detallades a l’acord segon. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats. 
 
102.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la liquidació 
i tancament, derivat dels ajuts consistents en fons de prestació “Suport al servei 
de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc del Catàleg de 
concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
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El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit 
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en 
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels 
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2014, va 
aprovar el dictamen (núm. 150/14) que proposa, per delegació de la Presidència, 
l’aprovació de la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Suport 
al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 
2014 del Pla de concertació Xarxa Governs Locals, amb una aportació econòmica de 
la Diputació d’un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00 €). 
 
Posteriorment, la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones, va dictar Decret (núm. 1367/15) convalidant l’aprovació de la pròrroga 
d’execució i aprovant al seu torn la pròrroga de justificació del recurs al municipi de 
Palafolls. 
 
En data 31 de març de 2015 va finalitzar el període de justificació de les actuacions 
objecte del suport econòmic. Finalitzat el corresponent tràmit d’audiència, correspon 
efectuar la liquidació, atès que en el tràmit s’han produït renúncies tàcites així com 
reduccions, i de conformitat amb les previsions dels apartats 3.3 i 4, relatius a 
justificacions i tancament i liquidació respectivament, del dictamen aprovatori: 
 
Vist l’apartat sisè I, punt 5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 7460/15, de data 24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple 
dret de la Junta de Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 30 de juliol de 2015). 
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De conformitat amb la motivació i fonamentació anteriorment exposada, la presidenta 
de la Diputació de Barcelona eleva a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per 
tal que, si ho estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació i el tancament del fons de prestació “Suport al servei 
de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc del Catàleg de concertació 
2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Segon. ACCEPTAR les renúncies dels ajuts consistents en fons de prestació “Suport 
al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc del Catàleg de 
concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, dels ajuntaments que 
es detallen:  
 

 
Tercer.  SOL·LICITAR EL REINTEGRAMENT a favor del fons provincial de la Diputació 
de Barcelona, de les quanties detallades a l’acord segon. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats. 
 
El diputat senyor Riera s’interessa per la quantitat que ha representat aquest fons. 
 
La presidenta, senyora Conesa, diu: Els hi facilitarem la xifra. Recordin que en el 
programa “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” hi havia una sèrie de programes 
adreçats a l’atenció a les persones i, d’ells, aquests corresponen precisament a  
 

Reduccions AD 
Municipi NIF Codi Xarxa Renúncia 

Tipus 
renúncia  Import 

Núm. 
Operació 

Sol·licitud 
Reintegrament 

Arenys de Mar P0800600I 14/Y/101918 4.218,60  Tàcita 2.832,50 1503901676 1.386,10
Cabrera de Mar P0802900A 14/Y/101934 3.545,50  Tàcita 2.710,00 1503901677 835,50
Castellar del 
Vallès P0805000G 14/Y/101952 5.648,58  Tàcita 3.653,50 1503901678 1.995,08
Cervelló P0806700A 14/Y/101966 4.114,00  Tàcita 2.057,00 1503901679 2.057,00
Mediona P0812100F 14/Y/102008 2.259,88  Tàcita 1.178,00 1503901680 1.081,88
Montmeló P0813400I 14/Y/102017 788,95  Tàcita 788,95 1503901681 0,00
Montseny P0813600D 14/Y/102019 2.437,00  Tàcita 937,00 1503901682 1.500,00
Òdena P0814200B 14/Y/102023 20,79  Tàcita 20,79 1503901683 0,00
Palafolls P0815400G 14/Y/102031 1.470,70  Tàcita 1.470,70 1503901684 0,00
Piera P0816000D 14/Y/102038 1.107,65  Tàcita 1.107,65 1503901685 0,00
Pineda de Mar P0816200J 14/Y/102039 5.614,97  Tàcita 5.563,00 1503901686 51,97
Ripollet P0817900D 14/Y/102051 9.233,00  Tàcita 4.616,50 1503901687 4.616,50
Sant Iscle de 
Vallalta P0819200G 14/Y/102074 1.305,19  Tàcita 1.305,19 1503901688 0,00
Sant Joan de 
Vilatorrada P0822500E 14/Y/102075 214,14  Tàcita 214,14  1503901689 0,00  
Sant Pere de 
Ribes P0823100C 14/Y/102084 6.269,45  Tàcita 6.075,50 1503901690 193,95
Santpedor P0819100I 14/Y/102112 5.314,39  Tàcita 3.003,00 1503901691 2.311,39

Total      53.562,79  37.533,42  16.029,37
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Educació i el que es fa és fer-ne la liquidació corresponent. Pertocarà al nou Govern i 
al nou diputat d’Educació posar sobre la taula els nous programes en matèria de 
suport educatiu que es tiraran endavant cap als ajuntaments, per la qual cosa el que 
es fa és liquidar, però, en aquesta liquidació, els facilitarem la xifra posada a disposició 
dels ajuntaments, com s’ha anat liquidant, quins ajuntaments han rebut el suport i 
quins programes han pogut dur a terme.  
 
Concretament, com han pogut veure en el punt 102, s’han reforçat les beques de 
menjador per tal que cap infant de la demarcació no es quedés sense cap beca. 
D’aquesta manera, podíem donar suport als ajuntaments per complementar les 
beques de menjador, perquè recordin que no sempre s’arribava al 100% de la beca i hi 
havia famílies que, tot i tenir-ne el 50%, no podien, doncs, ajudar el fill o la filla i, per 
tant, es va complementar aquesta línia des de la Diputació. 
 
La secretària general, senyora Mahillo diu: En el punto 101, se dice que la Junta de 
Gobierno aprobó, en sesión de 10 de abril de 2014, 550.000 euros para el fondo.  Está 
en el propio dictamen que se les ha facilitado. Es la cantidad máxima aportada por la 
Diputación de Barcelona. Y en el punto 12 se habla de 1,5 millones de euros. 
 
La presidenta, senyora Conesa, afegeix: Per tant, entenc que, d’acord amb els 
dictàmens, es va fer una aportació, per a polítiques educatives en municipis inferiors a 
cinc mil habitants, de cinc-cents mil euros per a tots els municipis de la província, i, per 
donar suport al servei de menjador en les escoles bressol, 1,5 milions d’euros per a les 
famílies que, a través dels serveis socials de cada ajuntament, el demanaven. 
D’acord? 

 
El diputat senyor Riera diu: Gràcies per l’aclariment, presidenta. Li recordo que sóc 
suplent i, per tant, no tenia alguna informació. 

 
El diputat senyor Duran diu: Gràcies, senyora presidenta. Ja ho hem esmentat en 
altres comissions i ho fem aquí també. Ha comentat que, d’ara en endavant, les 
sessions de la Junta de Govern serien registrades fonogràficament i demanem, des 
del Grup CUP-PA, la consideració que tant la Junta de Govern com les comissions 
informatives siguin retransmeses en vídeo per streaming. Gràcies.  

 
La presidenta, senyora Conesa, diu: Moltes gràcies. Doncs acollim aquesta petició. Ja 
els contestarem. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Sra. Presidenta agraeix als assistents la 
seva presència i aixeca la sessió essent les 11 hores i 45 minuts.  
 
Vist i Plau 
La Presidenta, 
 
 
 


