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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015 
 
A la ciutat de Barcelona, el 29 d’octubre de 2015, a les 11 hores i 15 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 Parlón 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, senyora Teresa 
Maria Fandos i Payà, senyors Miquel Forns i Fusté, Jordi Fàbrega i Colomer, Antoni 
García i Acero, Rafael Homet i Ventayol, Valentí Junyent i Torras, Josep Ramon Mut i 
Bosque, Juanjo Puigcorbé i Benaiges i la senyora Sonia Recasens i Alsina, i els 
diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyors Joaquim Forn i 
Chiariello i Miguel Ángel Ibáñez Giner i senyores Nuria Marín i Martínez, Eulàlia 
Sabater i Díaz i Alexandra Sevilla i Oliveras. 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell. 
 
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, la interventora, senyora Teresa María Raurich i Montasell i el tresorer, senyor 
Josep Abella Albiñana. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Joan Carles García i Cañizares i Xavier 
García Albiol. 
 
Constatada l’existència de quòrum i oberta la sessió per la presidenta, senyora 
Conesa, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que es 
transcriu a continuació: 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2015. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
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, així 
com la subsanació d’una errada material en l’acord núm. 417/15 aprovat per la 
Junta de Govern en sessió ordinària de 23 de setembre de 2015. 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
procediment 269/2009, que estima el recurs contenciós administratiu interposat 
per Polígon Industrial Can Sedó, S.L., contra la resolució de la Conselleria de 
Política Territorial i Obres Públiques (CPTOP), d’11 de desembre de 2008, 
d’aprovació definitiva del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
del Parc Natural del Montseny, en el qual la Diputació de Barcelona va 
comparèixer com a codemandada. 

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

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment 75/2015, que va 
desestimar el recurs d’apel·lació interposat pel senyor R.C.M., contra la 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, recaiguda en 
el procediment núm. 51/2013-A, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada per l’actor per les lesions físiques derivades de l’accident 
sofert mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera BV-1415, a causa 
de l’existència d’una substància lliscant al carril de circulació. 

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

sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment 
102/2015, que va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel 
senyor R.G.M., contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de data 11 de 
febrer de 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per l’actor pels danys derivats d’un accident de circulació ocorregut el 
dia 4 de març de 2014, a la carretera C-243b, a l’altura del punt quilomètric 
16,700, com a conseqüència de la topada contra un porc senglar que 
sobtadament va envair la calçada. 

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

interlocutòria, favorable als interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que va acordar declarar la 
caducitat el procediment núm. 333/2014, interposat per LL.M.G.G. contra el 
decret que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys ocasionats en l’immoble de la seva propietat, com a conseqüència del 
procés d’expropiació tramitat per l’execució del projecte constructiu de la “Nova 
connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera, TM de 
Mediona”. 

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

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment 79/2009, que va 
declarar inadmissible el recurs contenciós administratiu interposat per Nestlè 
Waters España, S.A., contra la resolució de la Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques, d’11 de desembre de 2008, d’aprovació definitiva del Pla 
especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, en el 
qual la Diputació ha comparegut com a codemandada. 
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8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8377/15, de data 28 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer, com acusació particular, en el judici 
sobre delictes lleus núm. 232/2015-A, en relació amb la denúncia presentada pel 
senyor S.O.E., en representació de la Diputació de Barcelona, per l’ocupació 
d’un habitatge ubicat al carrer Montserrat núm. 17, 1er. Pis, de Barcelona, 
propietat d’aquesta Corporació. 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8378/15, de data 28 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 22 de 
Barcelona en el procediment núm. 604/2015, instat pel senyor S.G.Q., 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 total derivada d’accident laboral. 

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

modificació del règim del Programa complementari de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, en 
el sentit de, abans que finalitzi l’anualitat 2015, reconèixer les obligacions pels 
saldos pendents de pagar de les actuacions de la línia de suport a les inversions 
financerament sostenibles, de resultes de l’atorgament de les pròrrogues 
d’actuacions en favor de diversos Ajuntaments. 

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

modificació del règim del  Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local, en el sentit de, abans que finalitzi l’anualitat 2015, reconèixer 
les obligacions pels saldos pendents de pagar de la línia de suport “finançament 
de la millora i del manteniment dels camins locals”, de resultes de l’atorgament 
de les pròrrogues d’actuacions en favor de diversos Ajuntaments. 

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

pròrroga d’actuacions considerades inversions financerament sostenibles 
aprovades en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 
Meses de concertació i la modificació dels convenis formalitzats, en el sentit de, 
abans que finalitzi l’anualitat 2015, reconèixer les obligacions pels saldos 
pendents de pagar. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en resolució l’expedient núm. 2015/2532. 
 
14. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2015/4314. 
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15. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Comercial de festes i revetlles, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/4713. 

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

l’Ajuntament de Talamanca, en resolució de l’expedient núm. 2015/6278 
 
17. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2015/6297. 
 
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2015/6302. 
 
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Hostal 

Rural Mas Blanc, SLU, en resolució de l’expedient núm. 2015/6312. 
 
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tallada selectiva de pi 

roig a la carretera BV-4656, a favor de l’empresa Garajes y Estaciones de 
Servicio, S.A.U. en resolució de l’expedient núm. 2015/6324. 

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

l’Ajuntament de Calella, en resolució de l’expedient núm. 2015/6383. 
 
22. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’uns arbres sobre 

el pont d’accés al polígon industrial i colònia de la Plana, a la carretera C-16z, a 
favor de l’Ajuntament d’Avià, en resolució de l’expedient núm. 2015/6386. 

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

l’empresa Aldi Masquefa Supermercados, S.L., en resolució de l’expedient núm. 
2015/6493. 

 
24. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de treballs d’estassada 

de vegetació i retirada de fusta, a la carretera BV-1248, a favor de l’Associació 
de propietaris forestals de Sabadell-Castellar del Vallès-Sentmenat, en resolució 
de l’expedient núm. 2015/6529. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
25. Dictamen pel qual es proposa aprovar les bases reguladores, per delegació del 

Ple, i la convocatòria, per delegació de la Presidència,  per a la concessió de 
subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer front a les 
despeses del transport escolar, campanya “Coneguem els nostres parcs”, 
exercici 2016, per un import de 60.000 € (seixanta mil euros).  

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’acceptació de 

les sol·licituds de reajustament pressupostari de diverses entitats, en relació amb 
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l’ajut concedit per acord de la  Junta de Govern de 30 d’abril de 2015 en el marc 
del Programa per a “promoure l’ocupació a la indústria local.” 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

bases de participació en el “Programa d’Arranjament d’Habitatges per a les 
persones grans de la província de Barcelona”, per un import de 3.388.002,82 € 
(tres milions tres-cents vuitanta-vuit mil dos euros amb vuitanta-dos cèntims). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2015.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 8 d’octubre de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics, així 
com la subsanació d’una errada material en l’acord núm. 417/15 aprovat per la 
Junta de Govern en sessió ordinària de 23 de setembre de 2015.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el passat dia 24.5.2015, en la mateixa sessió va 
resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa 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 en què participa o està representada correspon, llevat que s’hagi delegat 
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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. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29.7.2015 (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 dits organismes, 
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 en concret 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. 
 
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, com s’ha dit, 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). 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

7 
 

En relació amb el nomenament de representants en els diferents ens, segons es 
detalla a la part dispositiva i respecte del 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 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. 
 
D’altra banda, s’ha detectat una errada material en el núm. d’expedient indicat a la 
capçalera de l’acord, i en la identificació de dos Consells respecte de l’acord de la 
Junta de Govern de data 23.9.2015 (ref. AJG 417/15) que cal subsanar, d’acord amb 
l’art, 105.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons el qual 
l’Administració pública pot en qualsevol moment rectificar els errors materials existents 
als seus actes. 
 
Així mateix, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s’ha adreçat escrit a la 
Presidència de la Corporació, tot sol·licitant la incorporació de la Diputació de 
Barcelona a la “Taula de Qualitat de l’Aire de la Connurbació de Barcelona”, prevista al 
Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya el 23.9.2014. En aquest sentit i considerada la importància 
de les funcions atribuïdes a la Taula de Qualitat envers la millora de la qualitat de l’aire 
es proposa participar en la seva constitució i designar la persona que ha de 
representar a aquesta Corporació. 
 
Igualment, havent-se creat el Comitè d’Acollida de les persones refugiades, per acord 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, 
AGOV/151/2015, de 22.9.2015 (DOG 6963 de 25.9.2015) resulta que a la Diputació de 
Barcelona li correspon designar la persona que l’ha de representar, d’acord amb l’art. 
2.1.b). 
 
Finalment, i respecte de la incorporació de la Corporació a l’Associació de Municipis 
per la Independència segons la Moció aprovada pel Ple en la sessió de data 1.10.2015 
(ref. AP 153/15), es proposa nomenar la persona que ha de representar a la Diputació 
de Barcelona, i que va restar pendent de designació. 
 
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. 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: 
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A) CONSORCIS 
 
1.- Consorci del Parc del Foix (NIF P5800040G) 
 
Primer.- Designar els dos vocals titulars i els seus suplents, representants de la 
Diputació de Barcelona en l’Assemblea General del Consorci del Parc del Foix, 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. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau 
Suplent: Il·lm. Sr. Ramon Riera Bruch 
 
2. Titular: Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut Bosque  
Suplent: Sr. Pol Pagès Pont   

 
Segon. Proposar a l’Assemblea General, entre els vocals designats, a l’Il·lm. Sr. 
Jesús Calderer Palau, com a Vice-president del Consorci d’acord amb l’art. 13 dels 
Estatuts. 
 
Tercer.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin. 
 
2.- Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (NIF P0800075D) 
 
Primer. Designar els vuit representants de la Diputació de Barcelona (8 titulars i 8 
suplents) en el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona com a vocals 
en l’Assemblea General, els quals poden tenir o no la condició de Diputats/Diputades, 
d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, 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·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio 
Suplent: Sr. Josep González Cambray 
 
2. Titular: Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras 
Suplent: Sra. Imma Pruna González   
 
3. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau 
Suplent: Sr. Albert Rubiol Vilalta 
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4. Titular: Sr. Carles Segura Buixó 
Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma 
 
5. Titular: Sr. Domènec Cucurull Descarrega 
Suplent:  Sr. Carlos González López  
 
6. Titular: Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
Suplent:  Sr. Joaquim Sangrà Morer  
 
7. Titular: Sr. David Escudé Rodriguez 
Suplent: Sr. Juan M. Parralejo Aragoneses 
 
8. Titular: Sr. Josep Puigdengolas Torres 
Suplent: Sr. Benet Lluís Moreno Campon 

 
Segon. Proposar a l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de 
Barcelona la designació, d’entre els vuit representants titulars designats per formar 
part de l’Assemblea General, dels dos vocals que en representació de la Diputació de 
Barcelona han d’integrar-se en el Consell de Govern, d’acord amb els arts. 9 f) i 10 
dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són:  
 

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

 
Tercer.- Proposar l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio per a ocupar una de les tres 
Vice-presidències previstes als Estatuts del Consorci, d’acord amb els arts. 8 i 10, tot 
resultant que per aquest nou període al representant de la Diputació de Barcelona li 
correspondrà ocupar la presidència del Consorci i dels seus òrgans de govern, 
Presidència que és rotatòria i amb una vigència de dos anys, per tant, des del seu 
nomenament i fins el 2017. 
 
Quart.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin. 
 
3.- Consorci de les Biblioteques de Barcelona (P0800083H) 
 
Primer.- Designar els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consell General del Consorci de les Biblioteques de Barcelona, els quals poden 
tenir o no la condició de Diputats/Diputades, d’acord amb l’art. 7 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). 
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Les persones designades són: 
 

1. Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals 
2. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges   
3. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot  
4. Sra. Marta Cano Vers  
5. Sr. Josep Lluis Alay Rodríguez 
6. Sr. Josep González Cambray 

 
Segon.- Designar, d'entre les persones designades per al Consell General, els tres 
vocals representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva,  
 
Les persones designades son: 
 

1. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
2. Sra. Marta Cano Vers 
3. Sr. Josep Lluis Alay Rodríguez 

 
Tercer.- D’acord amb l’art. 6 dels estatuts del Consorci, a la Presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, li correspon la vicepresidència del 
Consorci, i alhora del Consell General, sens perjudici que pugui delegar-la. Com a 
vicepresidenta, formarà part, també, de la Comissió Executiva. 
 
En virtut de la delegació prevista, es designa l’Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals per a 
ocupar la vicepresidència del Consorci i alhora del Consell General, i en 
conseqüència, formarà part, també, de la Comissió Executiva. 
 
4.- Consorci Besòs Tordera (abans de la modificació d’Estatuts en tràmit, 
Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs)  (NIF P5800014B) 
 
Designar el vocal titular, i el seu suplent, representant de la Diputació de Barcelona 
en la Junta General del Consorci Besòs Tordera  (abans de la modificació 
d’Estatuts en tràmit, Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs), els qual 
poden tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 8 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: 
 

Titular: Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras 
Suplent: Sr. Carles Segura Buixó 
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B)  ASSOCIACIONS 
 
1.- Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
(NIF G61524070) 
 
Primer.- Designar els dos representants, titulars i suplents, de la Diputació de 
Barcelona en el Consell General de l’Associació Pacte industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, els quals poden tenir o no la condició de diputat/ da, 
d’acord amb l’article 13.2 dels Estatuts de l’Associació. 
 
Les persones designades, són. 

 
Titular: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio 
Suplent: Sr. Josep González Cambray 
 
Titular: Il·lm. Sr. Marc Castells Berzosa 
Suplent: Sra. Montserrat Tordera Vigas 

 
Segon.- Designar d’entre els membres nomenats al Consell General, l’Il·lm. Sr. Marc 
Castells Berzosa com a representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè 
Executiu de l’Associació, d’acord amb l’article 19.2 dels Estatuts. 
 
Tercer.- Les persones designades com a suplents, ho son dels seus respectius titulars 
i en la representació que ostentin. 
 
2.- Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
 
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona a l’Associació Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, com 
a vocal a l’Assemblea General, d’acord amb l’article 7.2.a) dels Estatuts de 
l’Associació. 
 
Segon.- Designar l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau, en substitució, per absència, de 
l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras com a representant de la Diputació de Barcelona en 
les sessions que celebrin els òrgans de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, d’acord amb l’art. 17.2 dels Estatuts de l’Associació. 
 
3.- Associació de Municipis per la Independència  (NIF G65739930 ) 
 
La Diputació de Barcelona en la sessió plenària de data 1.10.2015 (ref. AP 153/15) va 
aprovar una Moció per a l’adhesió de la Corporació a l’Associació de Municipis per la 
Independència, restant pendent la designació de la persona que l’ha de representar 
(apartat quart de la Moció). 
 
D’acord amb l’art. 10 dels estatuts de l’Associació a la Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, li correspon la representació de la 
Corporació en l’Assemblea General, sens perjudici que pugui delegar-se en un altre 
membre electe.  
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En virtut de la delegació prevista als Estatuts de l’Associació, es designa a l’Il·lm. Sr. 
Jaume Ciurana Llevadot, diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
relacions amb la Ciutat de Barcelona, per a representar a la Diputació de Barcelona en 
els òrgans de govern de l’Associació. 
 
4.- Associació Catalana de Municipis i Comarques  (NIF P0800010A) 
 
El representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, será la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, d’acord 
amb l’article 16 dels estatuts de l’Associació. 
 
5.- Federació de Municipis de Catalunya  (NIF G08797771) 
 
Primer.- D’acord amb l’art. 20 dels Estatuts de la Federació de Municipis de 
Catalunya, el representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de 
la Federació, és la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès. 
 
Segon.- Deixar sense efecte els nomenaments anteriors dels representants de la 
Diputació de Barcelona en les diferents Comissions i Subcomissions Sectorials, i restar 
a l’espera que la pròpia Federació, un cop definida la seva organització,  comuniqui si 
aquesta Corporació ha de participar en alguna Comissió o Subcomissió Sectorial, per 
procedir a fer els nomenaments corresponents. 
 
C) ALTRES 
 
1.- TURISME DE SITGES - Agència de Promoció de Sitges (NIF Q0801435I) 
 
Designar el representant de la Diputació de Barcelona en l’Entitat pública empresarial 
local Turisme de Sitges - Agència de promoció de Sitges, el qual pot tenir o no la 
condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 8.5 dels Estatuts de l’Ens, com a vocal en el 
Consell General. 
 
La persona designada és l’Il·lm. Sr. Ramon Riera Bruch.  
 
2.-  Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
 
Designar representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, a les persones següents, 
d’acord amb l’art. 12.3 i) del D68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició 
i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legial, 
en relació a la DT 5ª : 
 
Titular: Sra. Ana Mochales Collado 
Suplent: Sra. Eulàlia Mata Dumenjó 
 
3.-  Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
 
Designar representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, de la Generalitat de Catalunya, a les persones 
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següents, d’acord amb l’art. 12.3 i) del D68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la 
composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de 
caràcter col·legial, en relació a la DT 5ª : 
 
Titular: Sra. Ana Mochales Collado 
Suplent: Sra. Eulàlia Mata Dumenjó 
 
4.- Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya 
 
Designar representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió de Política 
Territorial i Urbanisme de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, a les persones 
següents, d’acord amb l’art. 5.3 c) del D68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la 
composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de 
caràcter col·legial, en relació a la DT 5ª: 
 
Titular: Sr. F. Xavier Forcadell Esteller 
Suplent : Sr. Salvador Gausa Gascón 
 
SEGON. Deixar sense efecte la part de l’acord de la Junta de Govern del dia 
23.9.2015 (ref. AJG 417/15), en allò que fa referència a la designació de representants 
en la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, per adaptar-la a la 
redacció dels nous estatuts, i substituir-la per la que s’indica tot seguit: 

 
Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona  (NIF G58658931) 

 
1) Part de l’acord  417/15 que es deixa sense efecte: 

 
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 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. 
 
2) Nova redacció que fixa la representació de la Diputació de Barcelona a la 
Fundació Teatre Lliure,  en la forma que s’indica: 
 
Designar el representant de la Diputació de Barcelona, Patrona Institucional de 
la Fundació, com a Patró en el Patronat i vocal en la Junta de Govern de la 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

14 
 

Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, el qual pot o no tenir la 
condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 12 i 18 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. 
 
D’acord amb l'art. 14 dels Estatuts, la persona designada ocuparà també una de 
les quatre Vice-presidències, previ el seu nomenament pel Patronat de la 
Fundació. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 

 
TERCER.- COMPLETAR la designació de representants de la Diputació de Barcelona, 
i modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió del dia 23.9.2015 (ref. 
AJG 417/15), en allò referit a la Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials 
de Barcelona, en el sentit de concretar la representació de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb els estatuts de la Fundació, en la següent: 
 
Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona  
(NIF G64146855) 

 
Primer.- 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. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
3. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
 
Segon.- D’acord amb l’art. 18 i 23 dels Estatuts de la Fundació, la Presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, en tant que Presidenta 
del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, li correspon 
incorporar-se al patronat com a Patró institucional nat, i ostentarà alhora la 
Presidència del Patronat de la Fundació. 
 
QUART.- PARTICIPAR en la “Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de 
Barcelona” prevista al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, Horitzó 
2020, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 23.9.2014, que es va 
constituir el passat dia 19.10.2015 amb la participació de la Diputació de Barcelona, i 
proposar a la Sra. Imma Pruna González, Gerent de Serveis de Medi Ambient de 
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l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, com a representant en nom de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El Sr. Carles Segura Buixó, Assessor Tècnic d’Espais Naturals, substituirà la Sra. 
Imma Pruna González, per absència d’aquesta, i amb la representació que ostenta. 
 
CINQUÈ.- 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 Autònom Local “Fundació Pública Casa de Caritat”  (NIF 
G08918864) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Isaac Albert Agut 
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 Autònom Local “Fundació Pública Casa de Caritat”. 
 
Segon.- Designar l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges per substituir l’Il·lm. Sr. 
Isaac Albert Agut en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en la 
Fundació Pública Casa de Caritat, d’acord amb els estatuts de l’ens i la modificació 
proposada, es concreta en el següent: 
 

1.- Els quatre vocals representants de la Diputació de Barcelona en la JUNTA DE 
GOVERN de l’Organisme Autònom Local “Fundació Pública Casa de Caritat, 
els quals tenen la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 7 dels seus Estatuts, 
són els següents: 
 

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
2. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
3. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
4. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno 

 
2.- D’acord amb els propis Estatuts, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès com a 
Presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència de la Junta de 
Govern de l’Organisme Autònom Local Fundació Pública Casa de Caritat, sens 
perjudici que pugui delegar-la. 
 
3.- D’acord amb els propis Estatuts, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, com a 
presidenta de la Junta de Govern designa la Vice-presidència d’aquest òrgan, el 
titular del qual haurà de tenir la condició de diputat/da, designant-se a l’ Il·lm. Sr. 
Joan Carles García Cañizares.  

 
2. Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat (NIF 

P5800017E). 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Jordi Fernández Cuadrench 
efectuat pel Ple en la sessió de data 29.7.2015 (ref. AP 133/15), com a vocal en el 
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Consell General del Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
Casa de Caritat. 
 
Segon.- Designar a l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges per substituir al Sr. Jordi 
Fernández Cuadrench en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat, 
d’acord amb els estatuts de l’ens i la modificació proposada, es concreta en el 
següent: 
 

1.- Els nou vocals representants de la Diputació de Barcelona en el CONSELL 
GENERAL del Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Casa 
de Caritat, 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), son: 
 

1. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot  
3. Sr. F. Xavier Forcadell Esteller  
4. Sr. Josep González Cambray  
5. Sr. Josep Maria Vall Comaposada  
6. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
7. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
8. Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor  
9. Sr. Josep Altayó Morral  

 
Segon.- D’acord amb els propis Estatuts, art. 13, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa 
Pagès com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència 
del Consorci, i com a tal s’integra en el Consell General. 

 
3. Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (NIF 
P5800029J) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep González Cambray 
efectuat pel Ple en la sessió de data 29.7.2015 (ref. AP 133/15), com a vocal en el 
Consell General i en la Comissió Executiva del Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona. 
 
Segon.- Designar l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges per substituir el Sr. Josep 
González Cambray en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, d’acord amb els 
estatuts de l’ens i la modificació proposada,  es concreta en el següent: 
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1. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en el CONSELL 
GENERAL del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona, 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 (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), son: 

 
1. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares  
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot  
3. Sr. Franc Fernández Eduardo  
4. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
5. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte  
6. Sr. Josep Altayó Morral  

 
2. D’entre els sis vocals del Consell General, els tres vocals representants de la 
Diputació de Barcelona en la COMISSIÓ EXECUTIVA del Consorci de les 
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, 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 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 (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), són: 

 
1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot  
2. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares  
3. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 

 
3. D’acord amb els propis Estatuts, art. 14, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa 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. 

 
4. Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa  
(NIF P5800037C) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Isaac Albert Agut 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. Juanjo Puigcorbé Benaiges per substituir el Sr. Isaac 
Albert Agut en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
efectuat pel Ple en la sessió de data 29.7.2015 (ref. AP 133/15), com a vocal en la 
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Comissió Executiva del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de 
Terrassa. 
 
Quart.- Designar el Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges per substituir el Sr. Jaure 
Ciurana Llevadot en la representació que ostentava fins ara en la Comissió Executiva. 
 
Cinquè.- 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, la modificació aprovada i la que ara es proposa, 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 Llevadot 
2. Sr. F. Xavier Forcadell Esteller 
3. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
4. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno 
5. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia 
 
2.- D’entre els cinc vocals designats pel 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 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), són: 
 

1. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
2. Sr. F.  Xavier Forcadell Esteller 

 
5. Consorci del Patrimoni de Sitges (NIF P5800036E) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep M. Civis Balasch 
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 Patrimoni de Sitges. 
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Segon.- Designar l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges per substituir el Sr. Josep 
M. Civis Balasch en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Patrimoni de Sitges, d’acord amb els estatuts de l’ens i la modificació 
proposada, es concreta en el següent: 

 
1. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en el CONSELL 
GENERAL del Consorci del Patrimoni de Sitges, 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), són. 
 
1. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
3. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
4. Sr. Josep Roig Hernández  
5. Sr. Rafael Roig Milà 
6. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia 
 
2. D’entre els sis vocals designats pel Consell General, els quatre vocals 
representants de la Diputació de Barcelona en la COMISSIÓ EXECUTIVA del 
Consorci del Patrimoni de Sitges, 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 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, són: 
 
1. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
3. Sr. Josep Roig Hernández 
4. Sr. Rafael Roig Milà 
 
3. D’acord amb els propis Estatuts, art. 14, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa 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.  

 
6. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà  (NIF P5800046D) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Minoves Pujols 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 23.9.2015 (ref. AJG 417/15), com 
a vocal en el Consell de Govern i en el Comitè Executiu del  Consorci Institut 
d’Infància i Món Urbà. 
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Segon.- Designar l’Il·lm. Sr. Rafael Homet Ventayol per substituir el Sr. Ramon 
Minoves Pujols en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep Sicart Enguix efectuat 
per la Junta de Govern en la sessió de data 23.9.2015 (ref. AJG 417/15), com a vocal 
en el Consell de Govern del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà. 
 
Quart.- Designar el Sr. José Muñoz Luque per substituir el Sr. Josep Sicart Enguix 
en la representació que ostentava fins ara. 
 
Cinquè.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, d’acord amb els estatuts de l’ens i la 
modificació proposada, es concreta en el següent: 
 

1. 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), són: 

 
1. Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos Payà 
2. Il·lm. Sr. Rafael Homet Ventayol 
3. Sr. José Muñoz Luque 

 
2. 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, són: 

 
1. Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos Payà 
2. Il·lm. Sr. Rafael Homet Ventayol 

 
3. 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.  

 
7. Fundació Maria Aurèlia Capmany  (NIF G60749009) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr.  Antoni García Acero efectuat 
per la Junta de Govern en la sessió de data 23.9.2015 (ref. AJG 417/15), com a vocal 
en el Patronat  i en el Consell Executiu de la Fundació Maria Aurèlia Capmany. 
 
Segon.- Designar l’Il·lm. Sr. Rafael Homet Ventayol per substituir el Sr. Antoni 
García Acero en la representació que ostentava fins ara. 
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Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en la  
Fundació Maria Aurèlia Capmany, d’acord amb els estatuts de l’ens i la modificació 
proposada, es concreta en el següent: 
 

1. 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, són:. 

 
1. Il·lma. Sr. Meritxell Budó Pla 
2. Il·lm. Sr. Rafael Homet Ventayol 

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

 
8.- Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local - CEMICAL, 

(NIF P5800030H) Designació representants Ple 29.7.2015 (AP 133/15) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Xavier Boltaina Bosch  
efectuat pel Ple en la sessió de data 29.7.2015 (ref. AP 133/15), com a vocal titular  
en la Junta de Govern del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local – CEMICAL, i proposar que passi a ocupar la suplència com es 
dirà tot seguit. 
 
Segon.- Designar el Sr. Jordi Roca Ventura per substituir el Sr. Xavier Boltaina 
Bosch en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- Designar el Sr. Xavier Boltaina Bosch per substituir per absència el Sr. 
Jordi Roca Ventura. 
 
Quart.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local – CEMICAL, 
d’acord amb els estatuts de l’ens i la modificació proposada, es concreta en el 
següent: 
 

 
1. Designar els vocals titular i suplent representants de la Diputació de 
Barcelona en la Junta de Govern del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació 
a l’Administració Local – CEMICAL, els quals poden o no tenir la condició de 
Diputat/da, d’acord amb l’art. 7 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: 
 

Titular :  Sr. Jordi Roca Ventura  
Suplent: Sr. Xavier Boltaina Bosch 

 
2.- Queda designada la persona que s’indica com a President del Consorci i de la 
Junta de Govern del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració 
Local – CEMICAL, el qual pot o no tenir la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 
7 i 9 dels Estatuts del Consorci. 
 
La persona designada és l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares. 
 
3.- Proposar a la Junta de Govern del Consorci que designi com a President de la 
Junta de Mediació i Conciliació el Sr. Xavier Boltaina Bosch, d’acord amb l’art. 12 
dels Estatuts del Consorci, el/la qual pot o no tenir la condició de Diputat/da. 

 
SISÈ.- PROPOSAR a la persona titular del departament competent en matèria 
d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, el nomenament de la persona que ha de 
representar a la Diputació de Barcelona com a vocal en el Comitè d’Acollida de 
les Persones Refugiades, creat per acord AGOV/151/2015, de 22.9.2015 (DOGC 
6963 de 25.9.2015), Departament de Benestar Social i Família, d’acord amb l’art. 
2.1.b), el qual pot tenir o no la condició de Diputat/da. 
 
La persona designada és: 
 
- Sr. Ramon Minoves Pujols 
 
SETÈ.- SUBSANAR l’error detectat en la identificació dels Consells que s’indiquen a 
continuació, referit a l’acord de la Junta de Govern de data 23.9.2015 (ref. AJG 
417/15), apartat Segon C) 1, en el sentit que s’indica: 
 

- On diu : 
 
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona, àmbit Cadastre 
Metropolità. 
 

- Ha de dir : 
 
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona àmbit metropolità 

 
 

- On diu : 
 
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona, àmbit Cadastre 
Provincial 

 
- Ha de dir : 

 
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona - província 
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Així, doncs, el text de l’acord modificat restarà de la següent manera: 
 

“Primer.- Designar el Sr. Jordi Roca Ventura, com a vocal representant de la 
Diputació de Barcelona en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de 
Barcelona àmbit 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 Ventura, com a vocal representant de la 
Diputació de Barcelona en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de 
Barcelona - província, 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."  

 
SUBSANAR, així mateix, l’errada material relativa al núm. d’expedient en el sentit que 
a la casella corresponent de la capçalera del dictamen, enlloc de dir 2015/7379 ha de 
dir 2015/7445. 
 
VUITÈ. 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. 
 
NOVÈ. 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. 
 
DESÈ. 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, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
procediment 269/2009, que estima el recurs contenciós administratiu interposat 
per Polígon Industrial Can Sedó, S.L., contra la resolució de la Conselleria de 
Política Territorial i Obres Públiques (CPTOP), d’11 de desembre de 2008, 
d’aprovació definitiva del Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del Parc Natural del Montseny, en el qual la Diputació de Barcelona va 
comparèixer com a codemandada.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 269/2009, que estima el recurs contenciós administratiu interposat 
per Polígon Industrial Can Sedó, S.L., contra la resolució de la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques (CPTOP) d’11 de desembre de 2008, d’aprovació 
definitiva del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del 
Montseny,  la Diputació de Barcelona va comparèixer com a codemandada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
desprèn que d’una interpretació harmonitzada de la Directiva 2001/42 CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de la Llei estatal 9/2006 (art. 3.2.b)), i de la Llei 
6/2009, annex 1, aquesta Sala conclou que un Pla Especial com el del Parc del 
Montseny, que disciplina espai d’interès natural, innovant els seus límits i extensió, i 
àdhuc la categorització interna del seu sòl, amb repercussió quant al règim protector 
del mateix, ha d’estimar-se sotmès a Avaluació ambiental estratègica. 
 
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 setè I.3 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de 
setembre 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 17 de 
setembre 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 en el procediment núm. 269/2009, que estima el 
recurs contenciós administratiu interposat per Polígon Industrial Can Sedó, S.L., contra 
la resolució de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques (CPTOP) d’11 de 
desembre de 2008, d’aprovació definitiva del Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc del Montseny, la Diputació de Barcelona va comparèixer com a 
codemandada.  
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 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 de Barcelona, dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment 75/2015, que va 
desestimar el recurs d’apel·lació interposat pel senyor R.C.M., contra la 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, recaiguda en 
el procediment núm. 51/2013-A, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada per l’actor per les lesions físiques derivades de l’accident 
sofert mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera BV-1415, a causa de 
l’existència d’una substància lliscant al carril de circulació.- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat sentència en el procediment 
75/2015, que desestima el recurs d’apel·lació interposat pel senyor R.C.M., contra la 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, recaiguda en el 
procediment núm. 51/2013-A, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada per les lesions físiques derivades de l’accident sofert mentre circulava amb 
la seva bicicleta per la carretera BV-1415, a causa de l’existència d’una substància 
lliscant al carril de circulació. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que correspon a la part actora acreditar els fets en els que sustenta la seva 
pretensió i que en aquest cas, no s’ha acreditat que l’estat de la via fos deficient ni 
objectivament perillós. 
 
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 setè I.3 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de 
setembre 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 17 de 
setembre 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 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
procediment 75/2015, que desestima el recurs d’apel·lació interposat pel senyor 
R.C.M., contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, 
recaiguda en el procediment núm. 51/2013-A, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada per les lesions físiques derivades de l’accident sofert mentre 
circulava amb la seva bicicleta per la carretera BV-1415, a causa de l’existència d’una 
substància lliscant al carril de circulació. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 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 de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment 
102/2015, que va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel 
senyor R.G.M., contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de data 11 de 
febrer de 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
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presentada per l’actor pels danys derivats d’un accident de circulació ocorregut 
el dia 4 de març de 2014, a la carretera C-243b, a l’altura del punt quilomètric 
16,700, com a conseqüència de la topada contra un porc senglar que 
sobtadament va envair la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, ha dictat sentència en el 
procediment abreujat 102/2015, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor R.G.M., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 
11 de febrer de 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per l’actor pels danys derivats d’un accident de circulació ocorregut el dia 4 
de març de 2014, a la carretera C-243b, a l’altura del punt quilomètric 16,700, a causa 
de la topada contra un porc senglar que sobtadament va envair la calçada. 
 
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 setè I.3 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de 
setembre 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 17 de 
setembre 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 4 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 102/2015, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor R.G.M., contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona de data 11 de febrer de 2015, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per l’actor pels danys derivats d’un accident de 
circulació ocorregut el dia 4 de març de 2014, a la carretera C-243b, a l’altura del punt 
quilomètric 16,700, a causa de la topada contra un porc senglar que sobtadament va 
envair la calçada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
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6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
interlocutòria, favorable als interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que va acordar declarar la 
caducitat el procediment núm. 333/2014, interposat per LL.M.G.G. contra el 
decret que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys ocasionats en l’immoble de la seva propietat, com a conseqüència 
del procés d’expropiació tramitat per l’execució del projecte constructiu de la 
“Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera, TM 
de Mediona”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària de 30 d’octubre de 2014, va acordar donar-se 
per assabentada del decret de la Presidència, de 8 d’octubre de 2014, pel qual 
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona 
en el procediment núm. 333/2014, interposat per LL.M.G.G. contra el decret que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
ocasionats en l’immoble de la seva propietat, com a conseqüència del procés 
d’expropiació tramitat per l’execució del projecte constructiu de la “Nova connexió 
entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera TM Mediona”. 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha emès una interlocutòria, el 
22 de maig de 2015, per la qual declara caducat el procediment com a conseqüència 
de la no presentació, per part de la part actora, de l’escrit de demanda. 
 
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 setè I.3 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de 
setembre 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 17 de 
setembre 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 interlocutòria emesa pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 22 de maig de 2015, que acorda 
declarar caducat el procediment núm. 333/2014, interposat per LL.M.G.G. contra el 
decret que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys ocasionats en l’immoble de la seva propietat, com a conseqüència del procés 
d’expropiació tramitat per l’execució del projecte constructiu de la “Nova connexió 
entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera TM Mediona”. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, als efectes legals oportuns. 
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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 de Barcelona, dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment 79/2009, que va 
declarar inadmissible el recurs contenciós administratiu interposat per Nestlè 
Waters España, S.A., contra la resolució de la Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques, d’11 de desembre de 2008, d’aprovació definitiva del Pla 
especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, en el 
qual la Diputació ha comparegut com a codemandada.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la Il·lma. 
Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal 
següent: 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat sentència en el procediment  
79/09, que declara inadmissible el recurs contenciós administratiu interposat per 
Nestlè Waters España, S.A., contra la resolució de la Conselleria de Política Territorial 
i Obres Públiques d’11 de desembre de 2008, d’aprovació definitiva del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny de Figaró-Montmany, la 
Diputació ha comparegut com a codemandada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que l’acció exercitada per Nestlè Waters España, S.A., va ser formulada en 
virtut d’un poder especial conferit a una persona que no ostenta cap càrrec social, per 
la qual cosa es considera que s’incompleixen els requisits necessaris perquè les 
persones jurídiques puguin formular un recurs. 
 
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 setè I.3 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de 
setembre 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 17 de 
setembre 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 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el procediment 79/2009, que declara inadmissible el recurs contenciós administratiu 
interposat per Nestlè Waters España, S.A., contra la resolució de la Conselleria de 
Política Territorial i Obres Públiques d’11 de desembre de 2008, d’aprovació definitiva 
del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny de 
Figaró-Montmany, la Diputació ha comparegut com a codemandada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als 
efectes legals oportuns. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

29 
 

8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8377/15, de data 28 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer, com acusació particular, en el judici 
sobre delictes lleus núm. 232/2015-A, en relació amb la denúncia presentada pel 
senyor S.O.E., en representació de la Diputació de Barcelona, per l’ocupació 
d’un habitatge ubicat al carrer Montserrat núm. 17, 1er. Pis, de Barcelona, 
propietat d’aquesta Corporació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Barcelona, mitjançant cèdula de data 2 de setembre, 
ha citat la Diputació de Barcelona per comparèixer com acusació particular en el judici 
per delictes lleus núm. 232/2015-A, que tindrà lloc el dia 3 de novembre de 2015, en 
relació amb la denúncia presentada pel senyor S.O.E., en representació de la 
Diputació de Barcelona, per la ocupació d’un habitatge ubicat al carrer Montserrat 
núm. 17, 1er. pis de Barcelona, propietat d’aquesta Corporació 
 

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. 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en 
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. Comparèixer, com acusació particular, en el judici sobre delictes lleus núm. 
232/2015-A, que tindrà lloc el dia 3 de novembre de 2015, en relació amb la denúncia 
presentada pel senyor S.O.E., en representació de la Diputació de Barcelona, per la 
ocupació d’un habitatge ubicat al carrer Montserrat núm. 17, 1er. pis de Barcelona, 
propietat d’aquesta Corporació 
 
Segon. Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics de 
la Secretaria General d’aquesta Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del 
poder judicial, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la Corporació en 
el procediment esmentat. 
 
La senyora presidenta indica que es vol fer una explicació d’aquest punt i dóna la 
paraula al diputat senyor Ciurana, qui diu: Aquest és un immoble que és propietat de 
la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona va fer una feina de rehabilitació 
el passat mes de juliol amb l’objectiu de rehabilitar-lo i lliurar-lo, com s’ha fet altres 
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vegades, a través del conveni amb Caritas per a poder ser destinat per a us social. A 
l’endemà d’acabar la rehabilitació va ser ocupat. I, per tant, nosaltres hem hagut, legal 
i jurídicament, de fer el pas aquest que hem fet, però, lògicament, continuem amb la 
idea de que sigui a través de Cáritas, és a dir, cedir-lo a Cáritas i que sigui Cáritas qui 
avalui si les persones que l’estan ocupant en aquest moment compleixen els requisits 
per ser destinataris d’aquest habitatge o, al contrari, hi ha una prelació d’acord amb els 
criteris de serveis socials i correspon a unes altres persones. Bé, aquesta és la 
situació en què estem ara i, per tant, en el moment en què es dóna compte d’aquest 
decret us ho volíem explicar. 
 
Intervé la senyora presidenta i diu: Moltes gràcies. Ampliant la informació, dir-los que 
tenim un conveni amb Cáritas d’uns quaranta-tres habitatges, concretament, que eren 
titularitat de la Diputació i que van ser cedits per necessitats d’habitatge, per situacions 
de vulnerabilitat o emergència social. 
 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8378/15, de data 28 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 22 de 
Barcelona en el procediment núm. 604/2015, instat pel senyor S.G.Q., 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 total derivada d’accident laboral.- La Junta,   
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Social número 22 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada pel 
senyor S.G.Q. contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria 
General de la Seguretat Social (TGSS), Activa Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, 
en reclamació d’incapacitat permanent total derivada d’accident laboral. 
 
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. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en 
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. Comparèixer davant el Jutjat Social número 22 de Barcelona en el 
procediment número 604/2015 instat pel senyor S.G.Q. contra l’Institut Nacional de la 
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Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), Activa 
Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, en reclamació d’incapacitat permanent total 
derivada d’accident laboral. 
 
Segon. Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
Abans d’entrar en el punts següents, la senyora presidenta dóna la paraula a la 
diputada senyora Sabaté, qui diu: És precisament sobre aquests tres punts, per 
aclarir si ho em entès bé. Eren programes que havien de finançar a diversos 
ajuntaments, no? I que havien de fer el pagament abans del 30 d’octubre i ara, amb 
aquests tres dictàmens, es fa la prorroga aquesta gairebé prescriptiva o obligatòria que 
es pagaria... 
 
La senyora presidenta respon dient: Ara ho expliquem Els punts que venen ara van 
en la línia de fer una pròrroga per tal que els ajuntaments puguin justificar l’obra feta. 
És el Pla Xarxa anterior, el que hauríem a de tancar el 31 de desembre, i les 
inversions sostenibles. 
 
Malauradament la maquinària administrativa va molt lenta, molts ajuntaments estan en 
procés de licitació i no han pogut acabar d’executar l’obra i, per tant, no han pogut 
aportar encara certificacions. I el que faríem ara és prorrogar fins el juny de 2016 per 
tal que puguin justificar el tancament del Pla Xarxa anterior. Aquest seria l’objectiu. 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del règim del Programa complementari de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, en 
el sentit de, abans que finalitzi l’anualitat 2015, reconèixer les obligacions pels 
saldos pendents de pagar de les actuacions de la línia de suport a les inversions 
financerament sostenibles, de resultes de l’atorgament de les pròrrogues 
d’actuacions en favor de diversos Ajuntaments.- 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 de juny de 

2014, va aprovar el Programa complementari de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, 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 (AJG 307/14). 
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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 les sol·licituds dels quals s’havien 
instruït  (AJG 307/14,  AJG 431/14, AJG 503/14, AJG 553/14,  AJG 616/14). 

 
5. L’article 21.1 del règim del Programa estableix que les actuacions finançades en el 

seu marc comptaran amb un període d'execució que abastarà des de l'1 de gener 
del 2014 fins el 30 d'octubre del 2015. 

 
6. L’article 23, per la seva banda, estableix, respecte del pagament de l'aportació de 

la Diputació, que, en el moment de resoldre's la concessió definitiva dels ajuts, 
s'abonarà el 50% de l'import atorgat definitivament per a cada actuació, i que la 
resta de l'import concedit s'abonarà prèvia justificació de les despeses executades. 

 
7. A data 30 de setembre de 2015, i respecte de la Línia de suport a les inversions 

financerament sostenibles, s’ha justificat un 24’6 per cent del total de la despesa. 
 

8. Per decret de la presidenta de la Diputació està previst que s’aprovi una ampliació 
dels terminis d’execució i de justificació d’aquelles actuacions per a les que s’ha 
acreditat que no poden finalitzar-se a 30 d’octubre de 2015 però sí a 30 de juny de 
2016, i s’ha sol·licitat la tramitació de la corresponent pròrroga. A aquests efectes, 
cal modificar el sistema d’execució del Programa per fer possible la concessió de 
pròrrogues. 

 
9. Complementàriament a aquesta mesura, constatat que el retard en l’execució de 

les obres es veu agreujat per les dificultats de tresoreria dels Ajuntaments, i als 
efectes de garantir que aquests poden complir amb els terminis establerts de 
pagament a proveïdors, es considera oportú modificar el sistema de pagament del 
Programa per, respecte d’aquelles actuacions que es prorroguin, procedir, abans 
que finalitzi l’anualitat 2015, a reconèixer les obligacions pels saldos pendents de 
pagar, els quals es faran efectius amb caràcter avançat durant el primer trimestre 
de l’anualitat 2016. 
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10. La modificació referida en cap cas perjudica drets de tercers sinó que permet que 
les actuacions es puguin executar amb normalitat, garantint així l’efectivitat dels 
compromisos assumits per la Diputació de Barcelona i la satisfacció de l’interès 
públic causa d’aquests compromisos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat setè.I.5.a) del decret núm. 7675/15, aprovat per la presidenta de la Diputació 
de Barcelona en data 3 de setembre de 2015, i l’apartat setè.I.5.b) del decret núm. 
8749/15, aprovat per la presidenta de la Diputació de Barcelona en data 8 d’octubre de 
2015, justifiquen la competència de la Junta de Govern com a òrgan aprovatori 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. MODIFICAR el règim del Programa complementari  de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, aprovat 
per la Junta de Govern d'aquesta Diputacio en la sessió de 26 de juny de 2014, en el 
sentit de modificar el sistema d’execució i de pagament, tot això de resultes de 
l’atorgament de les pròrrogues d’actuacions en favor de diversos Ajuntaments. En 
virtut d’això, es modifiquen els articles 21 i 23, en els termes següents: 
 
Article 21. Execució dels ajuts 
 
On diu: 
 

“1. Les actuacions que es financin en el marc d'alguna de les dues línies de suport 
comptaran amb un període d'execució que abastarà des de l'1 de gener del 2014 
fins el 30 d'octubre del 2015. 
 
2. En el cas d'actuacions finançades en el marc de la línia de suport a les inversions 
financerament sostenibles aquest termini es improrrogable. Les obres poden haver-
se adjudicat en el decurs de l'anualitat 2013, admetent-se també la despesa 
executada en el 2013. [...]” 

 
Ha de dir: 
 

“1. Les actuacions que es financin en el marc d'alguna de les dues línies de suport 
comptaran amb un període d'execució que abastarà des de l'1 de gener del 2014 
fins el 30 d'octubre del 2015. 
 
2. En el cas d'actuacions finançades en el marc de la línia de suport a les inversions 
financerament sostenibles, les obres poden haver-se adjudicat en el decurs de 
l'anualitat 2013, admetent-se també la despesa executada en el 2013. [...]” 
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Article 23. Pagament. 
 
On diu: 
 

“1. El pagament de l'aportació de la Diputació a favor dels ens beneficiaris dels ajuts 
es farà efectiu en els termes següents: 
 
- En el moment de resoldre's la concessió definitiva dels ajuts, s'abonarà el 50% 

de l'import atorgat definitivament per a cada actuació. 
 

- La resta de l'import concedit en el marc d'ambdues línies de suport s'abonarà 
prèvia justificació de les despeses executades. 

 
2. La Diputació de Barcelona procedirà a efectuar pagaments totals o parcials, en 
funció de les justificacions de despesa que es presentin, fins al límit de l'import total 
atorgat.” 

 
Ha de dir: 
 

“1. El pagament de l'aportació de la Diputació a favor dels ens beneficiaris dels ajuts 
es farà efectiu en els termes següents: 
 
- En el moment de resoldre's la concessió definitiva dels ajuts, s'abonarà el 50% 

de l'import atorgat definitivament per a cada actuació. 
 

- La resta de l'import concedit en el marc d'ambdues línies de suport s'abonarà 
prèvia justificació de les despeses executades.  

 
- Respecte d’aquelles actuacions que es prorroguin, la Diputació de 

Barcelona procedirà, abans que finalitzi l’anualitat 2015, a reconèixer les 
obligacions pels saldos pendents de pagar, els quals es faran efectius 
amb caràcter avançat durant el primer trimestre de l’anualitat 2016. Els ens 
destinataris hauran de justificar la despesa en el termini que estableixi la 
resolució de pròrroga corresponent. 

 
2. La Diputació de Barcelona procedirà a efectuar pagaments totals o parcials, en 
funció de les justificacions de despesa que es presentin, fins al límit de l'import total 
atorgat.” 

 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci del present acord. 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del règim del  Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local, en el sentit de, abans que finalitzi l’anualitat 2015, reconèixer 
les obligacions pels saldos pendents de pagar de la línia de suport “finançament 
de la millora i del manteniment dels camins locals”, de resultes de l’atorgament 
de les pròrrogues d’actuacions en favor de diversos Ajuntaments.- 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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Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de desembre de 

2013, va aprovar el Programa complementari de suport a l’economia productiva 
locals, amb la finalitat d’afavorir inversions que contribuïssin a dinamitzar a curt 
termini l’activitat econòmica, tot potenciant la competitivitat local i afavorir la 
captació d’inversió complementaria pública o privada; així com la generació 
d’ocupació, amb la voluntat de procurar un desenvolupament econòmic sostenible i 
territorialment equilibrat. 
 

2. L’esmentat Programa s’articula en dues línies de suport: 
 

a. Línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació 
d’elements i equipaments constitutius de patrimoni singular local”, en el 
marc de la qual es podrà finançar la realització d’obres de reforma, 
rehabilitació i/o restauració d’equipaments, béns o elements d’interès 
històric, patrimonial, cultural, social, arquitectònic i paisatgístic o turístic. 

 
b. Línia de suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins 

locals”, amb la finalitat d’afavorir l’execució d’obres de manteniment i millora 
dels camins de titularitat publica del territori dels municipis i comarques de 
la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 24 de juliol de 2014, va resoldre 

la convocatòria de concessió d'ajuts corresponents a les referides línies de suport 
(AJG 373/14). 

 
4. Per als ajuts corresponents a la línia de suport “finançament de la reforma, 

rehabilitació i reparació d’elements i equipaments constitutius de patrimoni singular 
local”, el termini de justificació finalitza el 31 de març de 2016, per a despeses 
executades en el període comprès entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre 
de 2015. 

 
5. Per als ajuts corresponents a la línia de suport “finançament de la millora i del 

manteniment dels camins locals” que tinguin com a destinataris els ajuntaments, 
en tenir la consideració d'inversions financerament sostenibles, el termini de 
justificació finalitza el 30 d'octubre de 2015, per a despeses executades en el 
període comprès entre l'1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de 2015. Per a la 
resta d’ens destinataris, el termini de justificació finalitza el 31 de març de 2016, 
per a despeses executades en el període comprès entre l'1 de gener de 2013 i el 
31 de desembre de 2015. 

 
6. L’article 27, per la seva banda, estableix, respecte del pagament de l'aportació de 

la Diputació, que, a partir de l’acceptació expressa per part dels ens destinataris 
dels ajuts es farà un pagament per avançat corresponent al 20% de l’ajut total 
concedit; en el moment que l’ens acrediti l’adjudicació de l’obra o l’inici de treballs 
s’avançarà el 30% de l’ajut; i que la resta de l'import concedit es lliurarà prèvia 
justificació de despeses. 
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7. A data 30 de setembre de 2015, s’ha justificat un 29 per cent del total de la 
despesa línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació 
d’elements i equipaments constitutius de patrimoni singular local” i un 30,5 per cent 
del total de la despesa de la línia de suport “finançament de la millora i del 
manteniment dels camins locals”. 
 

8. Per decret de la presidenta de la Diputació està previst que s’aprovi d’ofici una 
ampliació dels terminis d’execució i de justificació de les actuacions de la línia de 
suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements i 
equipaments constitutius de patrimoni singular local”; i també una ampliació dels 
terminis d’execució i de justificació de les actuacions de la línia de suport 
“finançament de la millora i del manteniment dels camins locals” per a les que s’ha 
acreditat que no poden finalitzar-se a 30 d’octubre de 2015 però sí a 30 de juny de 
2016, i s’ha sol·licitat la tramitació de la corresponent pròrroga. 

 
9. Complementàriament a aquesta mesura, constatat que el retard en l’execució de 

les obres es veu agreujat per les dificultats de tresoreria dels Ajuntaments, i als 
efectes de garantir que aquests poden complir amb els terminis establerts de 
pagament a proveïdors, es considera oportú modificar el sistema de pagament del 
Programa per, respecte d’aquelles actuacions que es prorroguin de la línia de 
suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins locals”, en tenir la 
consideració d'inversions financerament sostenibles, procedir, abans que finalitzi 
l’anualitat 2015, a reconèixer les obligacions pels saldos pendents de pagar, els 
quals es faran efectius amb caràcter avançat durant el primer trimestre de 
l’anualitat 2016. 

 
10. La modificació referida en cap cas perjudica drets de tercers sinó que permet que 

les actuacions es puguin executar amb normalitat, garantint així l’efectivitat dels 
compromisos assumits per la Diputació de Barcelona i la satisfacció de l’interès 
públic causa d’aquests compromisos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat setè.I.5.a) del decret núm. 7675/15, aprovat per la presidenta de la Diputació 
de Barcelona en data 3 de setembre de 2015, i l’apartat setè.I.5.b) del decret núm. 
8749/15, aprovat per la presidenta de la Diputació de Barcelona en data 8 d’octubre de 
2015, justifiquen la competència de la Junta de Govern com a òrgan aprovatori 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. MODIFICAR el règim del Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local, aprovat per la Junta de Govern d'aquesta Diputació en la sessió de 26 
de juny de 2014, en el sentit de modificar el sistema de pagament, tot això de resultes 
de l’atorgament de les pròrrogues d’actuacions en favor de diversos Ajuntaments. En 
virtut d’això, es modifica l’article 27, en els termes següents: 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

37 
 

Article 27. Pagament dels ajuts concedits 
 
On diu: 
 

“1. En cas que l’ens local beneficiari executi l’actuació a través de la contractació 
d’obres i/o l’adquisició de béns inventariables, el pagament es realitzarà de la forma 
següent: 
 
a) A partir de l’acceptació expressa per part dels ens locals destinataris dels ajuts 
concedits es farà una bestreta corresponent al 20% de l’ajut total concedit. 
 
b) En el moment que l’ens local beneficiari acrediti l’adjudicació de la obra o l’inici 
de treballs, o l’expedient d’adquisició del bé immoble o moble, a través del formulari 
homologat de certificació d’inici de treballs, disponible a la Seu Electrònica 
corporativa es farà un pagament per avançat corresponent al 30% de l’ajut. 
 
c) En el moment que l’ens local trameti l’ultima i única justificació de despeses, la 
Diputació de Barcelona lliurarà el 50% restant fins arribar a la totalitat de l’import de 
l’ajut concedit. 
 
2. Els imports sobrants que resultin d’ajuts no acceptats o que es derivin de 
renúncies expresses i/o de reduccions podran ser redistribuïts entre tots els 
destinataris en proporció a la quantitat atorgada de conformitat amb el previst als 
articles 6.3 i 32.4 d’aquest regim de concertació.“ 

 
Ha de dir: 
 

“1. En cas que l’ens local beneficiari executi l’actuació a través de la contractació 
d’obres i/o l’adquisició de béns inventariables, el pagament es realitzarà de la forma 
següent: 
 
a) A partir de l’acceptació expressa per part dels ens locals destinataris dels ajuts 
concedits es farà una bestreta corresponent al 20% de l’ajut total concedit. 
 
b) En el moment que l’ens local beneficiari acrediti l’adjudicació de la obra o l’inici 
de treballs, o l’expedient d’adquisició del bé immoble o moble, a través del formulari 
homologat de certificació d’inici de treballs, disponible a la Seu Electrònica 
corporativa es farà un pagament per avançat corresponent al 30% de l’ajut. 
 
c) En el moment que l’ens local trameti l’ultima i única justificació de despeses, la 
Diputació de Barcelona lliurarà el 50% restant fins arribar a la totalitat de l’import de 
l’ajut concedit. 
 
2. Els imports sobrants que resultin d’ajuts no acceptats o que es derivin de 
renúncies expresses i/o de reduccions podran ser redistribuïts entre tots els 
destinataris en proporció a la quantitat atorgada de conformitat amb el previst als 
articles 6.3 i 32.4 d’aquest regim de concertació. 
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3. Respecte d’aquelles actuacions que es prorroguin de la línia de suport 
“finançament de la millora i del manteniment dels camins locals”, en tenir la 
consideració d'inversions financerament sostenibles, la Diputació de 
Barcelona procedirà, abans que finalitzi l’anualitat 2015, a reconèixer les 
obligacions pels saldos pendents de pagar, els quals es faran efectius amb 
caràcter avançat durant el primer trimestre de l’anualitat 2016. Els ens 
destinataris hauran de justificar la despesa en el termini que estableixi la 
resolució de pròrroga corresponent.” 

 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci del present acord. 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga d’actuacions considerades inversions financerament sostenibles 
aprovades en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació i la modificació dels convenis formalitzats, en el sentit 
de, abans que finalitzi l’anualitat 2015, reconèixer les obligacions pels saldos 
pendents de pagar.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
Fets 
 
1. El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat en 

sessió del Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012, crea les 
Meses de concertació com un dels instruments que preveuen i orienten el 
funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits que integren el Pla. 
D’acord amb la seva clàusula novena, les Meses de concertació tenen la funció de 
contrastar les necessitats expressades i prioritzades pels governs locals amb els 
recursos i criteris de la Diputació, tot amb la finalitat d’assolir els preacords, que 
són el reconeixement de l’existència plena d’un compromís de suport a les 
actuacions que s’implementin dins del Pla.  

 

2. El diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació va aprovar, el 15 
d’octubre de 2013, les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses 
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que tenen per 
finalitat establir els procediments de gestió necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses (D8912/13). 

 

3. L’article 9.1 de les Instruccions estableix que la despesa que es podrà finançar 
amb càrrec a l’aportació de la Diputació es correspondrà amb aquella que es 
realitzi dins el termini d’execució del Pla, que inclou el període comprès entre l’1 de 
gener de 2012 i el 31 de desembre de 2017. 

 

4. Sense perjudici de l’establert anteriorment, l’article 9.2 preveu que cada acte 
d'aprovació d'actuacions podrà establir terminis d'execució específics, per tal 
d'ajustar-los a la tipologia de recurs que ha estat objecte de concertació, a l'àmbit 
d'actuació a què correspon l'actuació finançada i als condicionants establerts per la 
normativa d'estabilitat pressupostària. 

 

5. Atenent aquest darrer supòsit, i d’acord amb la Disposició Addicional 6a. de la Llei 
orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 2/2012, de 27 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

39 
 

d’abril (LOESFP), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, la 
Junta de Govern de la Diputació va aprovar finançar la despesa associada a 
diferents convenis de Meses de concertació a càrrec del superàvit de l’exercici 
2013 destinat a finançar inversions financerament sostenibles, i conseqüentment, 
es va fixar el 30 d’octubre de 2015 com la data màxima d’execució i justificació. 

 
6. A data 30 de setembre de 2015, i respecte de les referides actuacions, s’ha 

justificat un 40’8 per cent del total de la despesa. 
 
7. Aquesta circumstància aconsella que s’ampliïn els terminis tant d’execució 

d’actuacions com de justificació de la despesa. A aquests efectes, en data 5 
d’octubre de 2015, aquesta direcció de Serveis de Cooperació Local va fer arribar 
a les intervencions dels Ajuntaments la llista de les seves actuacions considerades 
inversions financerament sostenibles, per a les que constaven imports pendents de 
justificar i/o de reconèixer, per tal que les intervencions retornessin l’informe del 
seu estat d’execució i, respecte d’aquelles per a les què s’acredités que no poden 
finalitzar-se a 30 d’octubre de 2015 però sí a 30 de juny de 2016, si escau, es 
sol·licités la tramitació de la corresponent pròrroga. 
 

8. Complementàriament a aquesta mesura, constatat que el retard en l’execució de 
les obres es veu agreujat per les dificultats de tresoreria dels Ajuntaments, i als 
efectes de garantir que aquests poden complir amb els terminis establerts de 
pagament a proveïdors, es considera oportú modificar el sistema de pagament 
establert en els convenis reguladors dels ajuts per procedir, abans que finalitzi 
l’anualitat 2015, a reconèixer les obligacions pels saldos pendents de pagar, els 
quals es faran efectius amb caràcter avançat durant el primer trimestre de 
l’anualitat 2016. 

 
9. La modificació referida en cap cas perjudica drets de tercers sinó que permet que 

actuacions endarrerides per circumstàncies diverses es puguin executar amb 
normalitat, garantint així l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació de 
Barcelona i la satisfacció de l’interès públic causa d’aquests compromisos. 

 
Fonaments de dret 
 

L’apartat setè.I.5.e) del decret núm. 7675/15, aprovat per la presidenta de la Diputació 
de Barcelona en data 3 de setembre de 2015 justifica la competència de la Junta de 
Govern com a òrgan aprovatori 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 pròrroga dels terminis d’execució i de justificació fins al 30 de 
juny de 2016 de les següents actuacions aprovades en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació:
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Ens destinatari NIF Nom de l’actuació Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

Núm. 
expedient 

Núm. 
registre 
conveni 

Centre gestor 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 
Vallès 

P0800500A 

Fase 1 del projecte de 
urbanització voreres de la 
travessia urbana de la carretera 
BP-1432 

14X109818 1.370.860,43 2014/0005440 691/14 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 

Projecte constructiu per a la 
construcció d'una mini rotonda a 
la cruïlla de la carretera N-141b 
amb el passeig de Santa 
Calamanda 

14X112654 140.669,98 2014/0008727 1466/14 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 

Construcció rotonda de radi 
reduït al creuament de la 
carretera B-522 amb el Passeig 
del Ter a Can Molas 

14X109311 200.000,00 2014/0004730 517/14 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 

Camí de Vianants a la carretera 
C-1411b entre el Pont Vell de 
Manresa i l'accés a l'estació de 
RENFE 

14X110781 291.291,78 2014/0006346 1211/14 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 

Traspàs de titularitat d'un tram 
de la carretera C-243b i Projecte 
d'integració a la trama urbana de 
la C-243b sota l'autopista AP-7- 
al T.M. de Martorell 

14X113407 201.976,53 2014/0009621 213/15 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 
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Ens destinatari NIF Nom de l’actuació Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

Núm. 
expedient 

Núm. 
registre 
conveni 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I 

Traspàs de titularitat d'uns trams 
de les carreteres BV- 5156 i BV-
5003 i Projecte constructiu de 
reurbanització de la travessera 
urbana BV-5156/BV-5003, Fase 
1 

14X113850 1.200.000,00 2014/0010204 269/15 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H 

Projecte Constructiu implantació 
d'una rotonda a la intersecció de 
la carretera BV-1221 i el C/ Pau 
Claris, al T.M. de Navarcles 

14X113158 238.035,52 2014/0009322 208/15 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

P0814400H 

Projecte constructiu de rotonda 
a la intersecció de la carretera 
BV-2119 PK 0+000 amb els 
carrers del nucli urbà de Moja 

14X111560 245.916,66 2014/0007288 51/15 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament de 
Palafolls 

P0815400G 

Projecte executiu de 
condicionament de l'accés al 
barri de Sant Lluís a la carretera 
BV-6002 

14X113851 206.128,58 2014/0010218 442/15 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament de 
Rellinars 

P0817800F 
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC 

14X112338 120.312,00 2014/0008222 270/15 
Gerència de Serveis de 
Medi Ambient 

Ajuntament de 
Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 
Nova vorera a la carretera BV-
2004, PK 4+600 al 4+690. FaseI 

14X112685 163.166,67 2014/0008769 1468/14 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 
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Ens destinatari NIF Nom de l’actuació Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

Núm. 
expedient 

Núm. 
registre 
conveni 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 

Traspàs de titularitat d'un tram 
de la carretera BV-2001 i 
Projecte constructiu de 
pavimentació del carrer 
Armenteres, en el carrer del Sol 
i el carrer de Josep M. Molina, 
entre Armenteres i carretera 
Laureà Miró, al T.M.de Sant 
Feliu de Llobregat 

14X113514 1.176.000,00 2014/0009835 79/15 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 

Projecte constructiu i millora de 
la seguretat viària a la cruïlla del 
carrer Barcelona i enjardinament 
de la porta d'entrada de l'accés 
nord de la BV-2002 

14X112667 150.266,56 2014/0008750 1467/14 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 
Millora de la seguretat viària a la 
ctra. BV-2002 a l'entorn del 
CEIP Joan Juncadella 

14X113849 113.770,02 2014/0010194 209/15 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 
Projecte d'urbanització de la 
connexió del Passeig de la 
Vilesa - Avinguda Albèniz 

14X109277 269.748,86 2014/0004696 515/14 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B 

Projecte constructiu d'una 
rotonda d'accés a Àgora Parc 
des de la carretera BV-5122, 
P.K. 3000 

14X113166 419.950,50 2014/0009324 1569/14 
Gerència de Serveis i 
Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 
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Segon. MODIFICAR els convenis derivats de les actuacions prorrogades a l’acord 
primer, en el sentit d’afegir un nou apartat als convenis formalitzats relatiu al 
Pagament, en els termes següents: 
 
“La Diputació de Barcelona procedirà, abans que finalitzi l’anualitat 2015, a reconèixer 
les obligacions pels saldos pendents de pagar, els quals es faran efectius amb 
caràcter avançat durant el primer trimestre de l’anualitat 2016. Els ens destinataris 
hauran de justificar la despesa en el termini establert.” 
 
Tercer. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci del present acord.  
 
Quart. NOTIFICAR el present acord als ens afectats. 
 
Finalitzat el tractament dels tres punts, la senyora presidenta diu: Bàsicament, el que 
donem és temps per justificar fins el juny de 2016. De fet, alcaldes amb els quals 
darrerament ens estem reunint ens diuen: estem en procés, estem licitant, però no 
hem pogut arribar a iniciar l’obra. Per tant, podran tenir aquest marge. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
13. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en resolució l’expedient núm. 2015/2532.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, 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 Sant Cugat del Vallès de data 10 de març de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de 
rètol informatiu (2 unitats), a la carretera BV-1462 al PK 8+980 i al PK 9+050, ambdós 
marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès (expedient 
núm. 2015/2532). 
 
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 
08/05/2015, notificat en forma en data 15/05/2015 es va requerir l'interessat a fi que 
esmenés la sol·licitud. 
  
En data 15/06/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida. 
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En data 15/09/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 10 de 
març de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents 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:  
 
- 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.  
 

- Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d’aquesta 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 

- La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports fora 
de la cuneta. 
 

- Els rètols indicatius de sortida immediata es situaran a l’interior de l’accés i els 2 
rètols corresponents als 2 sentits de la marxa sobre el mateix suport. 
 

- El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, sense 
incloure cap informació addicional. 
 

- S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres elements 
situats prop de l’extrem de la calçada. 
 

- No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 
 

- Els senyals estaran normalitzades i seran tipus fletxa, amb el text de color negre 
sobre fons blanc i orla negra. L’alçada de lletra serà com a màxim de 12 cm. 
 
Condicions generals 
 

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

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

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

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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’apartat primer I 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). 
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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 Cugat del Vallès, 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu (2 unitats), a la carretera BV-1462 
al PK 8+980 i al PK 9+050, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès (expedient núm. 2015/2532), 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 Cugat del Vallès, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Cugat del Vallès (08172), Plaça de la 
Vila, 1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
14. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2015/4314.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, 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 l’Ajuntament de Cardedeu de data 10 d'abril de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'una caseta 
provisional de venda de pirotècnia, a la carretera BV-5103 al PK 2+246, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2015/4314). 
 
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 Cardedeu en data 10 d'abril 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:  
 
- El permís tindrà una duració de 3 mesos. A la finalització dels mateixos, el peticionari 

estarà obligat a desmuntar la caseta i a endur-se-la. 
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- Es col·locarà en un punt, que no pugui ser perillós si un vehicle surt de la calçada. 
S’habilitarà una zona en que pugui aparcar els vehicles que vulguin comprar, sense 
perillositat pel trànsit. 
 

- La caseta serà una instal·lació fàcilment desmuntable. 
 

- La zona de la caseta i els voltants, quedaran totalment nets una vegada es desmunti. 
Igualment, el peticionari estarà obligat a mantenir els voltants de la caseta en un bon 
estat de neteja mentre duri la estada de la mateixa en el emplaçament. 

 
- Es complirà la normativa referent als productes pirotècnics que es venen. 

 
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 
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de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist 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.- CONVALIDAR l’atorgament salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Cardedeu, 
autorització d’obres d’instal·lació d'una caseta provisional de venda de pirotècnia, a la 
carretera BV-5103 al PK 2+246, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Cardedeu (expedient núm. 2015/4314), 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.- CONVALIDAR l’atorgament a la present autorització una validesa de 3 mesos 
des de la data de la instal·lació de la caseta provisional de venda de pirotècnia. Un cop 
transcorregut l’esmentat termini, la citada caseta haurà de retirar-se.  
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Cardedeu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Plaça Sant Joan, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
15. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Comercial de festes i revetlles, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/4713.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En data 22/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Comercial de festes i revetlles, S.L. de data 8 de maig de 2015 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de caseta 
de pirotècnia, a la carretera BV-5024 al PK 1+090, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Premià de Dalt (expedient núm. 2015/4713). 
 
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 Comercial de festes i revetlles, S.L. en data 8 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:  
 
- El permís tindrà una duració de 3 mesos. A la finalització dels mateixos, el peticionari 

estarà obligat a desmuntar la caseta i a endur-se la. 
 

- Es col·locarà en un punt, que no pugui ser perillós si un vehicle surt de la calçada. 
S’habilitarà una zona en que pugui aparcar els vehicles que vulguin comprar, sense 
perillositat pel trànsit. 
 

- La caseta serà una instal·lació fàcilment desmuntable. 
 

- La zona de la caseta i els voltants, quedaran totalment nets una vegada es desmunti. 
Igualment el peticionari estarà obligat a mantenir els voltants de la caseta en un bon 
estat de neteja, mentre duri la estada de la mateixa en el emplaçament 
 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres i la referent als productes pirotècnics que es venen. 
 
Condicions generals 
 

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

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63 euros, per concessió 
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de reforma i reparació 
d'edificis i construccions provisionals. 
 
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.- CONVALIDAR l’atorgament salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Comercial de festes i revetlles, S.L., 
autorització d’obres d’instal·lació de caseta de pirotècnia, a la carretera BV-5024 al PK 
1+090, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Premià de Dalt (expedient 
núm. 2015/4713), 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.- CONVALIDAR l’atorgament a la present autorització una validesa de 3 mesos 
des de la data de la instal·lació de la caseta de pirotècnia. Un cop transcorregut 
l’esmentat termini, la citada caseta haurà de retirar-se. 
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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 i de 50,63 
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de 
reforma i reparació d'edificis i construccions provisionals.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Comercial de festes i revetlles, S.L., amb 
domicili a efectes de notificacions a Palau-solità i Plegamans (08184), carrer La 
Cierva, 1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
16. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Talamanca, en resolució de l’expedient núm. 2015/6278.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidència cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En data 29/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Talamanca de data 23 de juliol de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-1221, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Talamanca (expedient núm. 2015/6278). 
de:  
 

 Condicionament d'accés existent; PK 28+680 al PK 28+685 
 Construcció de centre de interpretació: porxo; PK 28+335 
 Construcció de zona d'aparcament; PK 28+335 

 
En data 08/10/2015 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 Talamanca en data 23 de juliol de 
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 128.1, 104.f, 101, 82 i 83.2 del 
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 
293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de 
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que 
s'expressen a continuació:  
 
Construcció de porxo 
 
- El porxo quedarà per darrera de la línia d’edificació, a més de 25m de la línia 

exterior de la calçada. 
 

- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de 
la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la 
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 
 

- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
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- 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. 
 
Construcció d’aparcament 
 

- L’aparcament quedarà fora de la zona de servitud 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. 
 

- 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. 
 
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. 
 

Condicionament d'accés existent 
 

Referent al condicionament de l’accés, es reiteren les condicions que ja 
consten a l’autorització emesa per la Diputació de Barcelona amb nº 
d’expedient 14/10431: 
 

- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 
carretera superior a la distància mínima de parada. 
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- 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 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 per l’accés, a les aigües que circulen per la cuneta mitjançant 
un gual adaptat al llarg de l’embocadura de l’accés, que permeti el desguàs de la 
cuneta de la carretera. Aquest es mantindrà en bon estat de conservació. L’amplada 
de la cuneta en el gual serà mínima de 1m (preferible de 2m), amb les cares de la 
secció de pendents 1:6. A la documentació presentada no es compleix aquesta 
condició. 
 

- Referent a les cunetes pròpies de l’accés, tindran la secció necessària per a recollir 
les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la calçada. En 
general, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 
 

- 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. 
 
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. 
 

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

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

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

 
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’apartat primer I 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 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 Talamanca, autorització d’obres 
a la carretera BV-1221, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Talamanca 
(expedient núm. 2015/6278) de:  
 

 Condicionament d'accés existent; PK 28+680 al PK 28+685 
 Construcció de centre de interpretació: porxo; PK 28+335 
 Construcció de zona d'aparcament; PK 28+335 
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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 Talamanca, amb domicili a 
efectes de notificacions a Talamanca (08278), Pl. Església, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
17. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2015/6297.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, 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 de l’Ajuntament del Masnou de data 27 de juliol de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres, a la carretera BV-5026, tram urbà, 
al terme municipal d’El Masnou (expedient núm. 2015/6297) d’: 
 

 Instal·lació d'un col·lector d'aigües pluvials en tres encreuaments, al PK. 0+080, 
0+092 i 0+145, ambdós marges. 

 Instal·lació de col·lector pluvial i embornals en paral·lelisme per vorera, del PK 
0+080 al PK 0+148, marge dret. 

 Construcció de plataforma sobreelevada, del PK 0+072 al PK 0+092, ambdós 
marges. 

 
En data 22/09/2015 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 del Masnou en data 03 d'sgost 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:  
 
Instal·lació de conducció en paral·lelisme 
 
- 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. 
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- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny quedi 
restituït a la seva situació original. 

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

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

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

 
- Els embornals seran tipus bústia amb reixa. 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 . 

 
Instal·lació de conducció amb encreuament 
 
- 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. 

 
- La generatriu superior de la conducció estarà a una fondària mínima d’un metre 

respecte la rasant de la calçada. 
 
- 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'un metre. Per tal d’efectuar les reparacions 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

61 
 

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 d’un 

metre i amb fondària mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en 
calent tipus AC16 SURF S 50/70. 

 
- 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. 

 
Obres d'urbanització cruïlla sobre elevada. 
 
- 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. 
 
- Es realitzarà la cruïlla sobre elevada amb paviment que serà de mescla bituminosa 

en calent tipus AC16 SURF S 50/70. I no s’aplicarà cap color a la capa de rodolada 
de la carretera. 

 
- La alçada màxima de la cruïlla sobre elevada serà de 10 cm ( més – menys 1 cm.) 

amb rampes de com a mínim un metre de longitud. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

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

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

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

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
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- 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 
 
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’apartat primer I 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 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 del Masnou, autorització d’obres, a 
la carretera BV-5026, tram urbà, al terme municipal de Masnou (expedient núm. 
2015/6297) d’: 
 

 Instal·lació d'un col·lector d'aigües pluvials en tres encreuaments, al PK. 0+080, 
0+092 i 0+145, ambdós marges. 

 Instal·lació de col·lector pluvial i embornals en paral·lelisme per vorera, del PK 
0+080 al PK 0+148, marge dret. 

 Construcció de plataforma sobreelevada, del PK 0+072 al PK 0+092, ambdós 
marges. 

 
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 del Masnou, amb domicili a 
efectes de notificacions a Masnou (08320), Passeig Prat de la Riba, 1, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2015/6302.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En data 06/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 31 de juliol de 2015 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de pintat de pas de 
vianants, a la carretera BV-2002 al PK 0+950 i al PK 1+100, ambdós marges, tram 
urbà, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts (expedient núm. 2015/6302). 
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En data 15/09/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data 31 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 passos tindran una visibilitat superior a la distància de parada i no estaran a prop 

de parades d’autobús. 
 

- Estaran pintats amb pintura retroreflectant i antilliscant. 
 

- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 
intensitat, nivell II. 
 

- Es complirà 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’apartat primer I 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 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’Àrea Metropolitana de Barcelona, autorització 
d’obres de pintat de pas de vianants, a la carretera BV-2002 al PK 0+950 i al PK 
1+100, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts 
(expedient núm. 2015/6302), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08040), carrer 62, 16-18, Edifici B - 
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Zona Franca, amb indicació dels recursos procedents. 
 
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Hostal Rural Mas Blanc, SLU, en resolució de l’expedient núm. 2015/6312.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En data 06/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Hostal Rural Mas Blanc SLU de data 28 d'agost de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètols 
indicatius, a la carretera C-1413b en el PK 10+040 i el PK 10+050, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Sant Martí de Centelles (expedient núm. 2015/6312). 
 
En data 15/09/2015 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 Hostal Rural Mas Blanc SLU en data 28 d'agost 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:  

 
- 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.” 
 

- Es retiraran els senyals existents en el punt en qüestió. 
 

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

- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  
 
Condicions generals 
 

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

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

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

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 
 

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

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

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

- 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. 

 
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’apartat primer I 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 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 Hostal Rural Mas Blanc SLU, autorització d’obres 
d’instal·lació de rètols indicatius, a la carretera C-1413b en el PK 10+040 i el PK 
10+050, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí de Centelles 
(expedient núm. 2015/6312), 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 Hostal Rural Mas Blanc SLU, amb domicili a 
efectes de notificacions a Sant Martí de Centelles (08592), Mas Blanc, s/n, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tallada selectiva 
de pi roig a la carretera BV-4656, a favor de l’empresa Garajes y Estaciones de 
Servicio, S.A.U. en resolució de l’expedient núm. 2015/6324.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 31/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Garajes y Estaciones de Servicio, S.A.U. de data 24 de juliol 
de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització de tallada selectiva de pi 
roig, a la carretera BV-4656 entre el PK 7+000 i el PK 8+500, ambdós marges, tram no 
urbà, al terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà (expedient núm. 2015/6324). 
 
En data 15/09/2015 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 Garajes y Estaciones de Servicio, S.A.U. en data 24 
de juliol 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 FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

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

- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 

- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 

- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
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Condicions generals 
 

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

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

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

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

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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. 
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Vist l’apartat primer I 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 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 Garajes y Estaciones de Servicio, S.A.U., 
autorització de tallada selectiva de pi roig, a la carretera BV-4656 entre el PK 7+000 i 
el PK 8+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Jaume de 
Frontanyà (expedient núm. 2015/6324), 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 a Garajes y Estaciones de Servicio, S.A.U., 
amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08037), carrer Provença, 309-315, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
21. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Calella, en resolució de l’expedient núm. 2015/6383.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 07/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Calella de data 24 de juliol de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètols provisionals 
per la prova esportiva IRONMAN, a les següents carreteres: 
 

 BP-5002 al PK 1+535, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal d’Alella. 
 BV-5023 al PK 1+550, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 

Premià de Dalt. 
 B-502 als PK 1+386 i 2+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 

de Cabrera de Mar. 
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 BV-5031 al PK 1+710, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Mataró . 

 BV-5033 al PK 1+025, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant 
Andreu de Llavaneres. 

 BV-5034 al PK 1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant 
Vicenç de Montalt 

 BV-5128 al PK 27+070, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Pol 
de Mar (expedient núm. 2015/6383). 

 
En data 25/09/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Calella en data 24 de juliol de 2015 i 
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents 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:  
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo immediatament a la fi de 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. 
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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 
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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’apartat primer I 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 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 Calella, autorització per a la 
realització d’obres d’instal·lació de rètols provisionals per la prova esportiva 
IRONMAN, a les següents carreteres: 
 

 BP-5002 al PK 1+535, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal d’Alella. 
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 BV-5023 al PK 1+550, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Premià de Dalt. 

 B-502 als PK 1+386 i 2+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Cabrera de Mar. 

 BV-5031 al PK 1+710, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Mataró . 

 BV-5033 al PK 1+025, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant 
Andreu de Llavaneres. 

 BV-5034 al PK 1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant 
Vicenç de Montalt 

 BV-5128 al PK 27+070, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Pol 
de Mar (expedient núm. 2015/6383). 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Calella, amb domicili a 
efectes de notificacions a Calella (08370), Plaça de l'Ajuntament, 9, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
22. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’uns arbres 
sobre el pont d’accès al poligon industrial i colònia de la Plana, a la carretera C-
16z, a favor de l’Ajuntament d’Avià, en resolució de l’expedient núm. 2015/6386.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP,  el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En data 07/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Avià de data 07 d'agost de 2015 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització de tala d’uns arbres sobre el pont d'accés al 
polígon industrial i colònia de la Plana, a la carretera C-16z del PK 91+340 al PK 
91+380, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Avià (expedient núm. 
2015/6386). 
 
En data 15/09/2015 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'Avià en data 07 d'agost 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 
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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- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 
 

- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 

- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 

 
Condicions generals 
 

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

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
 

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

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

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès 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'Avià, autorització de tala d’uns 
arbres sobre el pont d'accés al polígon industrial i colònia de la Plana, a la carretera C-
16z del PK 91+340 al PK 91+380, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
d’Avià (expedient núm. 2015/6386), 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.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament d'Avià, amb domicili a efectes 
de notificacions a Avià (08610), Av. Pau Casals, 22, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
23. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Aldi Masquefa Supermercados, S.L., en resolució de l’expedient núm. 
2015/6493.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En data 25/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’empresa Aldi Masquefa Supermercados, SL de la mateixa 
data en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-
1221, tram urbà (travessera), al terme municipal de Terrassa (expedient núm. 
2015/6493)d’: 
 

 Urbanització, del PK 0+810 al PK 0+860, ambdós marges. 
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 Pintat de pas de vianants, al PK 0+810 i al PK 0+860, ambdós marges. 
 Construcció de nou accés, del PK 0+876 al PK 0+880, marge dret. 

 
En data 15/09/2015 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 Aldi Masquefa Supermercados, SL en data 25 
d'agost 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:  
 
Pintat de pas de vianants (2 unitats) 
 
- 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 
 
Obres d'urbanització 
 

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

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

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

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

- Donada l’existència de rotondes a menys de 300 m en els 2 sentits de la marxa, no 
es permetran els girs a l’esquerra en l’accés a l’aparcament. 
 

- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 
carretera superior a la distància mínima de parada. 
 

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

- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 

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

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

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
 

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

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

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 
 

- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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’apartat primer I 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 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’empresa Aldi Masquefa Supermercados, SL, 
autorització d’obres a la carretera BV-1221, tram urbà (travessera), al terme municipal 
de Terrassa (expedient núm. 2015/6493)d’: 
 

 Urbanització, del PK 0+810 al PK 0+860, ambdós marges. 
 Pintat de pas de vianants, al PK 0+810 i al PK 0+860, ambdós marges. 
 Construcció de nou accés, del PK 0+876 al PK 0+880, marge dret. 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- 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.  
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa Aldi Masquefa Supermercados, 
SL, amb domicili a efectes de notificacions a Masquefa (08783), carrer Alemanya, 6, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
24. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de treballs 
d’estassada de vegetació i retirada de fusta, a la carretera BV-1248, a favor de 
l’Associació de propietaris forestals de Sabadell-Castellar del Vallès-Sentmenat, 
en resolució de l’expedient núm. 2015/6529.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlón i Gil, del Grup PSC-CP,  el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En data 01/09/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Associació de propietaris forestals de Sabadell - Castellar del 
Vallès - Sentmenat de data 25 d'agost de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a 
la realització de treballs d’estassada de vegetació i retirada de fusta, a la carretera BV-
1248 del PK 3+200 al PK 5+649, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Sabadell (expedient núm. 2015/6529). 
 
En data 15/09/2015 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’Associació de propietaris forestals de Sabadell -
Castellar del Vallès - Sentmenat en data 25 d'agost 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 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

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

- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 

- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 

 
Condicions generals 
 

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

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
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del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
 

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

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

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

carretera ho són a títol de precari. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 

Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist l’apartat primer I 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). 
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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’Associació de propietaris forestals de Sabadell -
Castellar del Vallès - Sentmenat, autorització de treballs d’estassada de vegetació i 
retirada de fusta, a la carretera BV-1248 del PK 3+200 al PK 5+649, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal de Sabadell (expedient núm. 2015/6529), 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 els mateixos 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 l’Associació de propietaris forestals de 
Sabadell - Castellar del Vallès - Sentmenat, amb domicili a efectes de notificacions a 
Sabadell (08207), carrer Prada, s/n - Masia de Can Deu, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
25. Dictamen pel qual es proposa aprovar les bases reguladores, per delegació 
del Ple, i la convocatòria, per delegació de la Presidència, per a la concessió de 
subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer front a les 
despeses del transport escolar, campanya “Coneguem els nostres parcs”, 
exercici 2016, per un import de 60.000 € (seixanta mil euros).- 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: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
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Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, duu a terme la realització de la campanya “Coneguem els nostres parcs” la 
qual constitueix un dels programes més importants de l’activitat medioambiental que 
es desenvolupa als parcs naturals i espais protegits gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que des de fa diversos exercicis, es va establir una línia de subvencions als 
diferents ajuntaments de la província, corresponent entre el 44% i el 50% del cost de 
les despeses del transport escolar que es realitzi amb motiu de la campanya per les 
escoles dels respectius municipis que es desplaçaran als diferents espais protegits de 
la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria  
G/50400/17230/46200 del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist l’apartat primer i el subapartat 3.b 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). 
 
Vist l’apartat sisè i el subapartat 2.a del Decret de la Presidència e 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 
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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.- APROVAR les Bases Reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades als 
ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport 
escolar campanya “Coneguem els nostres parcs” per a l’exercici 2016, 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 ALS AJUNTAMENTS DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA PER A FER FRONT A LES DESPESES DEL TRANSPORT 
ESCOLAR DE LA CAMPANYA “CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS” EXERCICI 2016. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 201620155120007573 
 
1.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les 
subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona als ajuntaments de la província de 
Barcelona per fer front a les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres 
d’ensenyament primari, que realitzin visites als espais protegits que formen part de la Xarxa 
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, dins la campanya “Coneguem els nostres 
parcs”, durant el curs escolar 2015-2016. 
 
2.- Finalitat  de les subvencions 
 
1) La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es 

beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 

 
L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes 
de sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada. 

 
2) Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 

quals es consideraran nul·les. 
 
3.- Període d’execució 
 
Les activitats subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés entre 13 de 
gener de 2016 fins el 30 de juny de 2016.  
 
4.- Requisits dels beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb 
competències en matèria d’educació. 
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5.- Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar 
 
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del   model 
normalitzat que haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació: 
 
1.- Sol·licitud de subvenció: 
 

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 se sol·licita. 
f) Data i lloc de la sol·licitud.  
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de 

Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà 
l’autorització a la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui consultar 
directament a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les 
seves obligacions.  

 
2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 
 
1) Annex número 1 
 

a) Memòria de l’activitat per la qual se sol·licita subvenció amb la descripció i imports del 
transport de les escoles que participen en la campanya “Coneguem els nostres parcs”  

b)  Compromís de l’Ajuntament de fer-se càrrec de les despeses no subvencionades que 
comporti el transport escolar de la campanya. 

 
2) Annex número 2 
 

a) Pressupost amb indicació del seu cost total per al finançament de la qual se sol·licita 
subvenció. 

 
3) Annex número 3 
 

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.  

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, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol 
activitat, a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per la mateixa activitat a Altres 
Administracions Públiques o entitats privades.  

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. 

 
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals (carrer Comte d’Urgell, 187,3a planta de Barcelona), o al telèfon 
934 02 24 23. 
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6.- Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds  
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la data de publicació 
d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 30 de novembre de 2015. 
 
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat que serà signat per l’Alcalde – President o pel regidor delegat, adreçada al 
President de la Diputació de Barcelona, en qualsevol dels registres oficials de la Diputació 
de Barcelona, així com 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. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: 
 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/centres-educatius 
 
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior, 
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o fax 934022926 a 
aquesta Gerència de Serveis d’Espais Naturals, Unitat de Gestió Econòmica.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies 
hàbils, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació. Si en el termini 
previst el sol·licitant no procedís a la subsanació a què te dret, la petició s’arxivarà d’ofici 
sense cap més tràmit. 
 
8.- Procediment de concessió 
 
El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà 
el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva. 
 

9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el 
present article. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris objectius següents: 
 
A)  1. Municipis menors de 20.000 habitants:    4 punts 
 2. Municipis entre 20.000 i 75.000 habitants:   3 punts 
 3. Municipis entre 75.001 i 125.000 habitants:   2 punts 
 4. Municipis de més de 125.001 habitants:    1 punt 
 
B) 1. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal fora de 

qualsevol espais protegit de la Xarxa de Parcs Naturals de 
 la Diputació de Barcelona:      2 punts  
2. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal dins de 
 qualsevol espais protegit de la Xarxa de Parcs Naturals de 
 la Diputació de Barcelona:      1 punt  
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C) 1. Que l’Ajuntament sol·liciti la subvenció per primera vegada 1 punt  
2. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma  
alterna o continuada al menys   5 anys:    2 punts 
3. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma  
alterna o continuada al menys 10 anys:    3 punts 

  
 
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
L’import màxim que es destinarà l’any 2016 per a l’atorgament de subvencions serà de 
60.000,00 €. 
 
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes 
quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient, i es satisfaran amb 
càrrec a l’aplicació pressupostaria G/50400/172../462.. del pressupost de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals per a l’exercici 2016. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions 
 
11.1. Es procedirà a avaluar cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de valoració establerts, 
ordenades totes les peticions de major a menor puntuació. Amb la qualificació aconseguida, 
el pressupost presentat pel beneficiari i els recursos previstos des de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, es concretarà l’import de la subvenció a concedir. 
 
11.2. L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres Administracions Públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o 
activitat subvencionada. 
 
L’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat subvencionada. 
 
A la qualificació obtinguda, s’aplicarà els següents percentatges: 
 
  9 punts 50 % 
  8 punts 49 % 
  7 punts 48 % 
  6 punts 47 %  
  5 punts 46 % 
  4 punts 45 % 
  3 punts 44% 
 
En el supòsit d’haver crèdit disponible, podrà incrementar-se el percentatge de les 
qualificacions obtingudes en un 1 punt sense superar, en cap cas, el màxim del 50% del 
cost de l’activitat subvencionada. 
 
12.- Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La proposta de resolució del procediment serà elaborada per una comissió constituïda, 
d’acord amb el previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions i que estarà 
formada per les següents persones: un representant de la presidència de la Corporació; pel 
diputat adjunt d’Espais Naturals o persona en qui delegui, pel coordinador d’àmbit d’Espais 
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Naturals o persona en qui delegui, pel gerent de Serveis d’Espais Naturals i per la cap de 
l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, actuant com a secretaria de l’òrgan col·legiat la 
cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic.  
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat sisè i el 
subapartat 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 l’acte de resolució, la Junta de Govern podrà, discrecionalment, no esgotar l’import total 
previst en la corresponent convocatòria o el crèdit disponible de la corresponent partida 
pressupostària o de la seva bossa de vinculació. 
 
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la data d’aprovació de 
la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14.- Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si l’ajuntament beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs d’un període de 2 mesos des de la 
notificació d’atorgament de subvenció. 
 
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. 
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2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions. 

 
16.- Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 Les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament 
primari, que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona 
i s’efectuïn en el termini establert per aquestes bases reguladores. 

 Només es podrà incloure l’IVA com a despesa subvencionable quan no sigui 
recuperable o compensable per l’Ajuntament. 

 
17.- Subcontractació  
 
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades. 
 
18.- Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen 
 
19.- Termini i forma de justificació 
 
Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 30 
de setembre de 2016. 
 
Hauran d’aportar els justificants previstos en l’article 23.5 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

1. Caldrà que l’ens beneficiari presenti al Registre General de Diputació un certificat de 
justificació de subvencions per a administracions públiques (model normalitzat que 
pot trobar-se a: http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/centres-educatius) signat pel 
secretari/ària/interventor/a amb el vist i plau del/la alcalde/essa/president/a, en què hi 
constin els següents apartats:  

 
a. una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que 

contingui el número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF 
del proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. 
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b. que la quantia de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, juntament 
amb altres fonts de finançament, no supera els cost total de l’actuació 
subvencionada. 

c. Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els 
documents justificatius originals de les despreses relacionades i seran conservats 
per un període no inferior a 6 anys. 

 
2. La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la 

quantitat atorgada. 
 
20.- Deficiències en la justificació  
 
En cas que els documents acreditatius de la realització de les activitats fossin inexistents, 
incorrectes o incomplets, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals podrà comunicar a 
l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades. Si el sol·licitant no esmena 
les dites anomalies en el termini màxim de 10 dies hàbils, es procedirà a la revocació de la 
subvenció. 
 
21.- Mesures de control 
 
La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment exercir les competències que en 
matèria de control financer preveu l’article 41 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar 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. 
 
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total 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. 
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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. 

 
25.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
26- Causes de reintegrament  
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat 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/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.-  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

99 
 

29.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.” 

 
Segon.- APROVAR la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €), el contingut de la qual consta incorporat a les 
anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50400/172../462.. del pressupost de l’exercici 2016 condicionant 
l’efectivitat d’aquests acords a l’existència de crèdit a la partida indicada del pressupost 
de l’any 2016. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de les presents 
bases reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 
14.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
publicació d’aquesta convocatòria al BOPB i finalitzarà el 30 de novembre de 2015. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Servei de Mercat de Treball 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’acceptació 
de les sol·licituds de reajustament pressupostari de diverses entitats, en relació 
amb l’ajut concedit per acord de la Junta de Govern de 30 d’abril de 2015 en el 
marc del Programa per a “promoure l’ocupació a la indústria local”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen, que és del 
tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 18 de desembre 
de 2014, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per promoure l’ocupació 
a la indústria local (ref. registre 788/14), publicades al BOPB de 23 de desembre de 
2014. 
 
El període de presentació de sol·licituds, per part de les entitats locals, va finalitzar el 
23 de febrer de 2015, i es van presentar un total de dotze sol·licituds per un import 
global de 2.380.340,97 €. 
 
En data 30 d’abril de 2015, per acord de la Junta de Govern (ref. registre 219/2015) es 
va aprovar l’atorgament de les subvencions destinades a finançar el programa per 
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promoure l’ocupació a la indústria local, per un import total de 2.000.000 €, distribuïts 
entre les dotze entitats sol·licitants d’acord amb els criteris objectius de valoració, 
sobre un màxim de 100 punts i, en tot cas, segons la distribució especificada a les 
mateixes bases reguladores. 

 
En data 13 de maig de 2015 es va notificar a les entitats les subvencions concedides i 
d’acord amb les bases de la convocatòria es va establir un període de 30 dies per 
acceptar expressament la subvenció atorgada. Les dotze entitats van acceptar la 
subvenció concedida, dins del termini establert i conseqüentment es va procedir a 
tramitar el pagament de la bestreta del 50% de les subvencions concedides. 
 
Posteriorment a l’acceptació de la subvenció, l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de Sabadell, 
l’Ajuntament de Terrassa i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, van sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona un reajustament del pressupost juntament amb un informe 
tècnic que ho motiva, tenint en compte la diferència entre l’import sol·licitat i l’atorgat, 
així com l’adequació de la previsió de despeses del pressupost del projecte als costos 
identificats una vegada iniciats els tràmits d’execució. A criteri d’aquestes el 
reajustament no afecta de manera substancial al contingut del projecte aprovat, ni a 
les seves finalitats, ni als seus objectius. 
 
Els motius de reajustament sobre els quals les entitats han justificat la seva sol·licitud, 
comporten una minoració dels costos, que principalment, està relacionada amb: 
personal tècnic i contractació externa, actes de comunicació i difusió del projecte, 
beques adreçades a persones participants i incentius a les empreses, accions de 
formació professionalitzadora i competencial, així com els relatius a lloguer d’espais. 
 
Als efectes d’examinar i valorar l’informe d’instrucció, l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local s’ha reunit formalment a través d’un òrgan col·legiat. Aquest òrgan 
està presidit pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea i també en són 
membres titulars la diputada delegada de Promoció Econòmica i Ocupació, la 
coordinadora de l’Àrea, el gerent de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació i la directora de Serveis de Suport a la Coordinació General. 
 
Una vegada revisades les sol·licituds i valorades les mesures proposades, tal i com 
s’exposa a l’informe d’instrucció de les sol·licituds de reajustament esmentades,  
l’equip tècnic del Servei de Mercat de Treball ha decidit estimar les propostes 
presentades donat que:  
 

 La subvenció no supera el 75% del cost total reajustat.  
 
 Els reajustaments no afecten substancialment a la missió ni als objectius 

previstos en els projectes inicialment aprovats, així com tampoc condicionen la 
seva òptima execució, ni afecten a la valoració que es va fer d’aquests 
projectes. 

 
Atès que 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 
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l’apartat setè en els punts I.2.a) i II.a) del Decret de la Presidència núm. 7675/15, de 3 
de setembre de 2015 (publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- ACCEPTAR les sol·licituds de reajustament pressupostari de diverses entitats 
locals beneficiàries als efectes de la subvenció atorgada en el marc del projecte per a 
promoure l’ocupació a la indústria local, segons el quadre següent: 
 

Entitat NIF 
Import 

subvenció 
concedida 

Cost total inicial 
de despeses 

Cost total 
reajustat de 
despeses 

Agència de 
Desenvolupament del 

Berguedà 
P5826801B 160.825,42 € 285.911,85 € 231.907,67 € 

Ajuntament de L’Hospitalet 
de Llobregat 

P0810000J 133.647,00 € 271.745,00 € 201.888,00 € 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 147.473,41 € 259.900,00 € 212.448,41 € 
Ajuntament de Terrassa P0827900B 122.850,00 € 204.750,00 € 174.037,50 € 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 260.855,04 € 483.895,44 € 381.828,90 € 

 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats locals afectades. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les bases de participació en el “Programa d’Arranjament d’Habitatges per a 
les persones grans de la província de Barcelona”, per un import de 3.388.002,82 
€ (tres milions tres-cents vuitanta-vuit mil dos euros amb vuitanta-dos cèntims).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i 
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen, 
que és del tenor literal següent: 
 
La necessitat social derivada dels canvis demogràfics que actualment afecten la 
societat i altres fenòmens vinculats a l’envelliment i sobreenvelliment de la població, 
han portat a què des de les institucions públiques es desenvolupin accions adreçades 
a pal·liar els efectes negatius que aquests canvis tenen sobre les persones grans.  
 
D’aquesta manera, el col·lectiu de les persones grans esdevé un grup d’alt risc social 
donat que en molts casos disposa d’escassos recursos i els seus membres tenen una 
major dependència i pateixen un major grau de cronicitat en termes de salut. A més, 
es tracta de persones que resideixen majoritàriament soles o en nuclis de convivència 
formats per altres persones grans i en habitatges poc adaptats i amb barreres 
arquitectòniques que impedeixen o dificulten la seva autonomia personal. 
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A fi d’atendre aquestes necessitats i aconseguir una societat més inclusiva que 
garanteixi la màxima autonomia de les persones, des de les institucions públiques 
s’han desenvolupat marcs normatius que reconeixen que l’autonomia personal, la no 
discriminació i la igualtat d’oportunitats de totes les persones passa per garantir 
entorns accessibles. En primer lloc, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 
constitueix un dels reptes de la política social a Europa en tant que defineix l’atenció a 
les necessitats d’aquelles persones que per trobar-se en situació d’especial 
vulnerabilitat requereixen de suport per desenvolupar les activitats de la seva vida 
diària i assolir un major grau d’autonomia personal.  
 
En paral·lel, des de la Generalitat de Catalunya, es treballa en l’elaboració d’un marc 
legislatiu que reguli i ordeni el sistema de serveis socials amb la finalitat de fer efectiva 
la justícia social i promoure el benestar del conjunt de la població. D’aquest treball en 
resultà la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials que en els seus preceptes 
determina que caldrà pal·liar les situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social de la 
gent gran, entre d’altres col·lectius. 
 
Més recentment, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya, la qual neix amb un doble objectiu: per una 
banda, aconseguir una societat més inclusiva que garanteixi la màxima autonomia de 
tothom i la no discriminació de les persones amb discapacitat, gent gran o persones 
amb diversitat en el seu funcionament; i per l’altra, actualitzar i simplificar el marc 
normatiu català, adequat a les normes internacionals i bàsiques d’accessibilitat, per tal 
que es pugui entendre amb facilitat i aplicar-lo convenientment.  
 
En aquest context, el “Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans” 
té la finalitat de garantir les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i d’eficiència 
energètica mínimes, per tal d’afavorir l’accessibilitat i les condicions de vida de la 
persona gran dins de la seva llar mitjançant la realització de reformes bàsiques i la 
instal·lació d’ajudes tècniques en els habitatges. És tracta, per tant, de petites 
reformes imprescindibles per a què els seus beneficiaris gaudeixin d’autonomia i 
qualitat de vida al seu domicili. 
 
Aquest Programa ja ha estat desenvolupat al llarg de tres edicions anuals, en els 
períodes 2009-2010, 2012-2013 i 2014-2015. Atès l’èxit aconseguit i l’interès dels 
municipis, es considera necessari reeditar inicialment el Programa per al període 2016-
2018, amb la possibilitat de prorrogar-lo per dos anys més. 
 
El Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans s’adreça a persones 
de 65 anys o més, identificades pels serveis socials municipals que es troben en 
situació de fragilitat per qüestió d’edat, salut i/o manca d’autonomia personal, 
discapacitat i/o dependència.  
 
El Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans està finançat per la 
Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ens locals de la província de 
Barcelona que hi vulguin participar amb els criteris i procediments regulats en les 
presents Bases de participació.  
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

103 
 

L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona té com a objectius oferir 
serveis de cooperació i assistència tècnica, econòmica i jurídica als municipis i 
potenciar i millorar les polítiques de benestar social que hagin de desplegar, dins del 
marc de desenvolupament de les seves competències.  
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona oferirà anualment als ens locals de la 
província el Programa d’Arranjament d’habitatges a per a les persones grans a través 
del “Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals” en les seves corresponents 
edicions, mentre duri la vigència del Programa. 
 
Amb l’adhesió al Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals, la Diputació i els 
ens locals comparteixen objectius comuns, una mateixa metodologia de treball conjunt 
i unes línies estratègiques al servei d’aquests objectius, amb la finalitat última de 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la província. 
 
Atesa la competència de les diputacions provincials en matèria d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis i de foment i administració dels 
interessos peculiars de la província, que atribueixen els arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els arts. 91 i 92 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vist l’apartat setè I, 4 b.1 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
número 7675/15, de data de 3 de setembre de 2015, sobre el 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 17 de setembre de 2015) que atribueix a la Junta de Govern 
l’aprovació de protocols generals. 
 
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.- Aprovar les “Bases de participació en el Programa d’Arranjaments 
d’habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona” per tal de regular i 
fixar els criteris i el procediment de participació dels ens locals de la província de 
Barcelona en l’esmentat programa, segons minuta que es transcriu a continuació: 

 
“BASES DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES 

PER A LES PERSONES GRANS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, DE L’ÀREA 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA”  
 
I. Destinataris del programa  

 
Són destinataris del Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans els 
municipis de la província de Barcelona fins a 300.000 habitants.  
Els municipis podran realitzar les tasques de gestió, seguiment i coordinació de les 
actuacions a través d’algun ens local supramunicipal. 
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L’ens supramunicipal haurà de comunicar a l’Àrea d’Atenció a les Persones que es fa càrrec 
de la gestió, seguiment i coordinació en representació del municipi adherit. 
 
II. Descripció i objectius del Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones 

grans 
 
El Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans té com a finalitat garantir 
les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d’eficiència energètica 
mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d’ajudes tècniques a 
l’habitatge, tant de lloguer com de propietat, de les persones grans més vulnerables. Per dur 
a terme aquestes actuacions la previsió d’inversió és de 4.136.003,52 €, dels quals, 
3.388.002,82 € seran aportats per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona i els 748.000,70 € restants pels ens locals participants en el Programa. Mitjançant 
aquest programa es preveu rehabilitar inicialment de manera aproximada uns 2.200 
habitatges durant el període 2016-2018. 
 
Els beneficiaris del programa seran les persones de 65 anys o més, preferentment aquelles 
que es trobin en alguna de les següents situacions: 
 
 Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària. 
 Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en 

situació de dependència. 
 Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran. 

 
Els objectius d’aquest programa són:  
 
 Millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i d’eficiència 

energètica mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques a l’habitatge de les 
persones grans més vulnerables, consistents en reparacions, petites obres no 
estructurals i instal·lació d’ajudes tècniques a l’interior dels habitatges. 

 Oferir serveis de cooperació i assistència als municipis i potenciar i millorar les 
polítiques d’actuacions de benestar social que hagin de desplegar, dins el marc de 
desenvolupament de les polítiques socials.  

 
Els arranjaments que es duran a terme a l’interior dels habitatges es classifiquen en les 
següents tipologies d’intervenció, tal i com es descriu a continuació: 
 

1. Arranjaments en banys 
 

Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar l’accessibilitat i 
facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal. 
 
Aquestes són, entre d’altres, intervencions com la substitució de la banyera per un 
plat de dutxa o les adaptacions de banyera/dutxa, els canvis d’aixetes, les 
adaptacions de l’inodor o el lavabo (substitució, adaptació), l’eliminació de bidet o 
d’altres elements per facilitar la mobilitat, el tractament antilliscant de paviments i la 
col·locació d’ajudes tècniques.  

 
2. Arranjaments en cuina 

 
Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar les condicions 
de seguretat per tal de facilitar les activitats de la vida diària que es realitzen a la 
cuina.  
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Aquestes són, entre d’altres, intervencions com la substitució de les plaques de 
gas/butà per plaques elèctriques, el tractament antilliscant de paviments o la 
instal·lació d’ajudes tècniques.  

 
3. Arranjaments generals 

 
Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de realitzar adaptacions i/o 
proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat 
general de la persona en el seu domicili. 
 
Aquestes són, entre d’altres, intervencions que es realitzen en zones comuns o de 
pas com passadissos o rebedors i consisteixen en actuacions com l’ampliació d’una 
porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat 
i/o la instal·lació d’ajudes tècniques com barres o agafadors, entre d’altres.  

 
4. Actuacions complementàries de millora de l’eficiència energètica dels domicilis 

 
Petites intervencions que puguin complementar els arranjaments citats i que tinguin 
com a finalitat la millora energètica dels domicilis.  
 
El detall de totes les possibles intervencions es trobarà relacionat al Catàleg de 
partides d’obra i al Catàleg d’ajudes tècniques inclosos als Plecs de prescripcions 
tècniques de l’expedient de contractació de l’empresa responsable de la direcció 
facultativa de les obres (d’ara endavant, empresa de direcció facultativa), i als Plecs 
de prescripcions tècniques dels expedients de contractació de les empreses 
executores de les obres (d’ara endavant, empreses d’obres). 

 
III. Gestió del programa 
 
Per a desenvolupar el Programa d’Arranjament d’habitatges, la Diputació de Barcelona 
contractarà una empresa de direcció facultativa que actuarà en tota la demarcació, i 
diverses empreses d’obres que actuaran en diferents zones del territori. Des del punt de 
vista dels ens locals participants, el servei serà prestat a cada municipi per una empresa 
que s’encarregarà de la direcció facultativa de les obres i per una altra empresa que 
s’encarregarà de l’execució de les obres. 
 
Aquestes empreses seran contractades per l’Àrea d’Atenció a les Persones mitjançant 
procediment de contractació obert. Les dades i la documentació que constin a l’expedient de 
les empreses seleccionades restaran a disposició dels ens locals participants en el 
programa per a les comprovacions que considerin oportunes realitzar. 
 
Els correspon als ens locals les següents tasques:  
 
 Presentar la sol·licitud de participació en el programa seguint les instruccions i 

terminis que es recullen al present document de Bases. 
 Participar amb un 20% en el finançament de les obres d’arranjaments que s’executin 

en el seu municipi. A aquests efectes, els ens locals participants hauran d’acreditar 
l’existència de crèdit per la quantitat màxima que hi destinaran. 

 Prendre el compromís de reservar el crèdit necessari als exercicis pressupostaris 
corresponents per tal d’executar els arranjaments assignats per la Diputació de 
Barcelona en cada període. 

 Identificar les persones beneficiàries dels arranjaments des dels serveis socials 
municipals. 

 Verificar la documentació que acredita la condició de beneficiari dels arranjaments. 
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 Informar a les persones beneficiàries del programa sobre les característiques del 
programa i els requeriments de participació. 

 Vetllar per la garantia d’un compromís ferm per part de la persona beneficiària a 
participar en el programa.  

 Designar una persona com a referent municipal única per al programa.  
 Assistir a la visita inicial de valoració al domicili de la persona i en aquelles que els 

serveis socials municipals estimin convenients.  
 Autoritzar els pressupostos de les intervencions a l’empresa de direcció facultativa.  
 Tramitar els assabentats i permisos d’obres que siguin necessaris per a l’execució de 

les obres.  
 Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb 

la persona que designi l’Àrea d’Atenció a les Persones i l’empresa de direcció 
facultativa.  

 Informar a l’empresa de direcció facultativa de totes les incidències que es produeixin 
mitjançant els canals previstos.  

 Notificar a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona les baixes 
que es produeixin al programa mitjançant el canal i documentació de gestió que 
proposi la Corporació. La validació de les sol·licituds que es realitzin per reemplaçar 
les baixes quedaran subjectes a la tramitació de les baixes.  

 
Les tasques de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona consistiran 
bàsicament en:  
 
 Assignar el nombre d’arranjaments als ens locals participants d’acord amb els criteris 

que la Corporació estableixi.  
 Procedir a la contractació de l’empresa de direcció facultativa de les obres i de les 

empreses d’obres.  
 Participar amb un 100% en el finançament de la direcció facultativa dels arranjaments 

que sol·licitin els ens locals i la Diputació de Barcelona els hagi pogut assignar.  
 Participar amb un 80% en el finançament de les execucions d’arranjaments que 

sol·licitin els municipis i la Diputació de Barcelona els hagi pogut assignar. 
 Reservar el crèdit necessari als exercicis pressupostaris corresponents per tal 

d’executar els arranjaments corresponents a cada període. 
 Recollir les sol·licituds municipals i les comunicacions de baixa d’expedients per part 

dels serveis socials municipals i derivar-les a l’empresa de direcció facultativa.  
 Assignar un codi d’expedient a cadascuna de les sol·licituds lliurades pels ens locals. 
 Autoritzar els pressupostos de les intervencions a l’empresa de direcció facultativa.  
 Coordinar el seguiment tècnic general i econòmic del programa d’arranjaments 

d’habitatges per a persones grans de la província de Barcelona.  
 Realitzar les accions de seguiment tècnic i control que es considerin oportunes per tal 

d’assegurar la correcta execució del programa.  
 Responsabilitzar-se de la comunicació del programa a nivell general.  

 
El Programa d’Arranjament d’habitatges comptarà inicialment amb dues edicions, que 
s’ofertaran als ens locals als Catàlegs de serveis i activitats locals del 2016 i del 2017. El 
nombre d’edicions podria passar a quatre si es prorroguessin aquestes Bases. 
 
Cada edició es desenvoluparà en les següents fases d’actuació:  
 
A. Fase de formalització de la participació al programa 

 
1. La Diputació de Barcelona informarà als ens locals sobre les característiques del 

programa i lliurarà la documentació que correspongui: calendari de cada edició del 
programa i canals i models de documentació adoptats per a la seva gestió. 
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2. L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona preassignarà un 
nombre determinat d’arranjaments a cadascun dels municipis de la província de 
Barcelona: això es farà seguint els criteris que es determinen a les presents bases. 

3. Posteriorment, la Diputació comunicarà a cadascun dels ens locals el nombre 
d’arranjaments que els han estat preassignats. 

4. Els ens locals que vulguin participar en el programa, hauran de formalitzar la seva 
participació a través del Catàleg de serveis i activitats locals de l’any en què té lloc 
l’edició, presentant sol·licitud en la forma i els terminis que es detallen al present 
document de Bases. 

5. Els ens locals hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
nombre d’arranjaments preassignats i la previsió, si escau, de la resta d’arranjaments a 
executar durant tota l’edició. També hauran d’acreditar la reserva de crèdit destinada al 
finançament d’aquests arranjaments per a l’anualitat o anualitats corresponents.. 

6. La Diputació de Barcelona confirmarà als ens locals el nombre d’arranjaments 
assignats definitivament, en funció dels criteris acordats per la Corporació i la demanda 
municipal total realitzada.  

 
B. Fase de demanda, verificació, prescripció i autorització d’arranjaments:  

 
7. Prèviament a l’inici d’aquesta fase, l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació 

de Barcelona haurà comunicat a cadascun dels ens locals:  
 

 Les dades de l’empresa de direcció facultativa. L’empresa facilitarà al referent 
municipal les dades de la persona que assumeixi la coordinació tècnica territorial, que 
s’haurà de fer càrrec de la interlocució, així com les dades del/la tècnic/a responsable 
de la realització de les visites domiciliàries de valoració i comprovació final.  

 Les dades de la/les empresa/es d’obres que procedirà a realitzar les visites 
necessàries (prescripció/validacions i comprovació final) en cadascun dels habitatges. 

8. Els ens locals faran arribar les demandes individualitzades a la Diputació mitjançant 
el canal i la documentació de gestió que l’Àrea d’Atenció a les Persones determini.  

9. L’empresa de direcció facultativa realitzarà una visita domiciliària de valoració amb 
la presència de el/la representant de l’empresa d’obres i la persona tècnica de l’ens 
local amb l’objectiu d’elaborar un Informe d’adaptació funcional que prescriurà la 
proposta d’intervenció a dur a terme a l’habitatge.  

10. L’Àrea d’Atenció a les Persones i els ens locals autoritzaran les actuacions 
proposades mitjançant l’autorització del pressupost presentat per l’empresa de 
direcció facultativa en un termini màxim de 10 dies.  

 
C. Fase d’execució de les obres i comprovació i conformació  final de l’arranjament:  

 
11. Elaboració i tramitació documental . 

L’empresa de direcció facultativa elabora la documentació tècnica complementària 
necessària segons el tipus de prescripció autoritzada, tramita els documents 
d’autorització per part de la persona beneficiària i notificacions necessàries a 
l’arrendador. 
L’empresa de direcció facultativa és la responsable de comunicar l’encàrrec d’obra a 
la/les empreses responsables de l’execució dels arranjaments.  

12. Execució dels arranjaments. La/les empresa/es d’obres duen a terme les obres sota la 
supervisió i de la direcció facultativa. 

13. Seguiment i control dels arranjaments. L’empresa de direcció facultativa:  
 
 Fa el seguiment complet de l’arranjament supervisant l’execució de l’obra en termes 

de qualitat, condicions d’execució i/o col·locació i terminis. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

108 
 

 Assessora i resol els dubtes que es puguin produir tant davant de la/les empresa/es 
d’obres com de l’ens local. 

 Enregistra, tipifica, gestiona i resolt  les incidències que es puguin produir. 
 

La Diputació de Barcelona es reserva el dret a fer els controls, seguiments i supervisions 
de les obres executades que consideri oportuns. 
 
Així mateix, els ens locals, mitjançant els serveis tècnics municipals, també podran 
realitzar els controls, seguiments i supervisions que considerin oportuns. 

14. Comprovació i conformació final. L’empresa de direcció facultativa realitza una visita 
de comprovació final de les intervencions amb què acredita la finalització de 
l’arranjament.  

 
D. Fase de pagament de l’actuació 

 
15. Règim de pagament de les intervencions 

L’empresa de direcció facultativa lliurarà una Acta de comprovació i conformació final de 
l’arranjament a la Diputació de Barcelona i a l’ens local. Mitjançant aquest document, la 
direcció facultativa certifica la finalització de les obres en el termini màxim de 90 dies 
naturals a comptar des de la primera visita de valoració al domicili de la persona 
beneficiària, tal i com detalla el Plec de condicions tècniques particulars.  
 
En concepte de direcció d’obra, l’empresa de direcció facultativa presentarà una factura 
a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona corresponent al 100% del 
cost de les actuacions que s’hi relacionin.  

 
Pel que fa als costos d’execució d’obra, l’empresa d’obres presentarà una factura a 
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona corresponent al 80% del 
cost de la intervenció i una altra corresponent al 20% restant a l’ens local on s’hagi 
realitzat l’arranjament. 
 

IV. Finançament del programa 
 
La direcció facultativa de les obres té un cost inicial màxim previst de 396.000,00 € (IVA 
inclòs) i el finançament anirà íntegrament a càrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona. 
 
L’execució de les obres d’arranjament d’habitatges té un cost inicial màxim previst de 
3.740.003,52 € (IVA inclòs) i es finançarà des de la cooperació institucional en els termes 
següents: 
 
La Diputació de Barcelona assumirà quatre cinquenes parts (4/5) del cost de les obres i els 
ens locals participants la cinquena part restant (1/5). Cada ens local concretarà i acreditarà 
la seva aportació en el moment de formalitzar la seva participació en el programa. 
 
Cost mig estimat total per arranjament ..................................................... 1.700 €/arranjament 
Cost mig estimat per a la Diputació de Barcelona (4/5) ............................ 1.360 €/arranjament 
Cost mig estimat per als ens locals (1/5) ..................................................  340 €/arranjament 
Tots aquests preus són amb IVA inclòs. 
 
Aquests costos són estimats, atès que dependran en tot cas del preu que hagin ofert les 
empreses contractades en els respectius expedients de contractació. 
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El cost per a la persona beneficiària dependrà dels criteris sobre copagament establerts a 
cada municipi que, en funció de les seves competències, podran tenir estipulats com a 
participació de l’usuari en el finançament del programa. En qualsevol cas, les factures 
d’obres seran sempre presentades per l’empresa d’obres a nom de l’ens local, i en cap cas 
a nom de la persona beneficiària del programa d’arranjament d’habitatges per a les 
persones grans.  
 
En el cas que l’ens local estableixi mecanismes de copagament, notificarà a la Diputació de 
Barcelona sobre la seva aplicació per al seu enregistrament oportú com a dada d’informació 
d’interès per al projecte. 
 
V. Catàleg d’arranjaments 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona definirà en el Catàleg de 
partides d’obra i en el Catàleg d’ajudes tècniques, que acompanyaran els Plecs de 
prescripcions tècniques particulars de contractació de les empreses, les intervencions 
detallades emmarcades en les quatre tipologies d’arranjaments descrites a les presents 
bases. 
 
VI. Distribució territorial dels arranjaments 
 
La preassignació inicial del nombre d’arranjaments per municipi en cada edició es farà en 
funció del nombre d’habitants de 65 anys o més de cadascun d’ells, segons les dades que 
constin al padró municipal de l’any d’inici d’aquella edició. Posteriorment, en funció dels 
municipis adherits finalment al Programa i fins a la finalització dels crèdits pressupostaris 
fixats per a l’execució de les obres, l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona farà l’assignació definitiva del nombre d’arranjaments. 
 
En la preassignació inicial, la Diputació de Barcelona establirà una reserva d’almenys 1 
arranjament per a tots aquells municipis amb població inferior als 5.000 habitants, garantint 
d’aquesta forma l’oportunitat de participar de tots els ens locals de la província de 
Barcelona. 
 
VII. Formalització de la participació en el programa  
 
1. A l’inici de cada edició, la Diputació de Barcelona comunicarà als ens locals el nombre 

d’arranjaments preassignats a cadascun dels municipis.  
2. Tots els municipis que vulguin participar en aquella edició, hauran de presentar la seva 

sol·licitud a través del “Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals” que es 
publica en seu electrònica al portal de tràmits de la Diputació de Barcelona 
(https://seuelectronica.diba.cat), en la forma i terminis que allí s’indiquin. 

3. En aquesta sol·licitud, cada ens local haurà d’indicar si accepta el nombre 
d’arranjaments presassignats i si existeix la necessitat i es preveu d’executar-ne per 
sobre d’aquesta quantitat inicial. En funció d’això, haurà d’enviar un certificat de 
l’Interventor/a que acrediti l’existència de crèdit per la quantitat màxima que el municipi té 
previst destinar al Programa. 

4. Si un cop valorada la sol·licitud aquesta és estimada, la Diputació de Barcelona 
assignarà a l’ens local el nombre definitiu d’arranjaments a executar en aquella edició. 

5. A partir d’aquí, i en un termini màxim de 3 mesos, l’ens local haurà de lliurar a la 
Diputació de Barcelona una relació dels seus arranjaments previstos, prioritzant els 
casos segons els criteris establerts en aquestes bases i de forma individualitzada 
mitjançant el canal i document de gestió (model d’Informe de derivació) que la Diputació 
de Barcelona determini. 
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VIII. Vigència  
 
Les presents Bases entraran en vigor l’1 de gener de 2016 i estendran la seva vigència fins 
al 31 de desembre de 2018, i poden ser prorrogades de forma expressa per un altre període 
de tres anys. 
 
IX. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius fitxers 
que contenen les dades de caràcter personal necessàries per dur a terme les actuacions 
previstes a l’objecte d’aquestes Bases, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a 
encarregar-se del tractament d’aquestes dades de caràcter personal fins als sis mesos 
posteriors a la vigència del Programa.  
 
Els ajuntaments i altres ens locals adherits com a responsables dels respectius fitxers i la 
Diputació de Barcelona com a encarregada del tractament, es comprometen a complir els 
requeriments normatius previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD). En especial els 
ajuntaments i ens locals seran els responsables de garantir la informació de l’art. 5 de la 
LOPD i la recollida del consentiment (art. 6 i 7 LOPD) per a la recollida i posterior tractament 
de les dades de les persones peticionaries del servei. 
 
La Diputació de Barcelona no tindrà accés a les dades personals contingudes en fitxers dels 
quals no en sigui responsable, ni acceptarà dades personals llevat els casos en què hagi 
estat autoritzada de manera expressa pel responsable del fitxer. 
 
La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es 
detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en 
aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans 
competents dels ens locals participants. 
 
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents: 
 
 Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a 

la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases i per a la realització 
d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del programa 
d’arranjament d’habitatges per a les persones grans. 

 La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i 
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal tot aplicant 
les mesures de seguretat de nivell alt per al seu tractament en qualsevol suport 
establertes al RD 1720/2007 de 21 de desembre, que desenvolupa la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; així com el 
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases 
del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 LOPD. 

 
Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius fitxers, 
AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a subcontractar un tercer per al tractament 
d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions previstes en aquestes 
Bases i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels 
beneficiaris del programa d’arranjament d’habitatges. La Diputació de Barcelona formalitzarà 
mitjançant contracte la subcontractació, en el qual es faran constar les obligacions que 
assumeix l’empresa/entitat subcontractada en el tractament de les dades personals. 
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L’esmentat contracte restarà a disposició de l’ens local per a les comprovacions que 
consideri oportunes realitzar. 
 
En el cas que durant la realització dels treballs objecte de les presents Bases, l’encarregat 
rebi una petició d’exercici de drets ARCO la posarà en coneixement de l’ens local 
responsable del fitxer en el termini màxim de 24h. 
 
Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució 
i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució dels treballs 
realitzats, obligació aquesta que es projectarà també sobre l’empresa contractada. 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona podrà conservar un 
subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques a nivell 
d’agregació de la informació. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran 
anonimitzades i es garantirà la seva total confidencialitat en el seu tractament.” 

 
Segon.- Publicar les “Bases de participació en el PROGRAMA D’ARRANJAMENT 

D’HABITATGES PER A LES PERSONES GRANS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona” al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona per al seu general coneixement. 
 
Tercer.- Retenir l’import de 3.388.002,82 € corresponent a la part del projecte 
assumida per la Diputació de Barcelona a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60103/233/227 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient al pressupost dels 
anys 2016, 2017 i 2018. 
 
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa derivada de l’aprovació de les presents 
Bases. 
 
Cinquè.- Facultar expressament a la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones per a la formalització de quants documents i adopció de quantes resolucions 
siguin necessàries per al desenvolupament i execució del Programa d’arranjaments 
d’habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona. 
 
 
La senyora presidenta dóna la paraula a la diputada senyora Parlón, qui diu: 
Bàsicament per deixar constància del nostre vot. Normalment nosaltres ens 
abstindrem en la majoria de punts a excepció d’aquells als quals votarem a favor. Per 
tant, fem abstenció del punt 2 al 9, votem a favor en els punts 10, 11 i 12, ens 
abstenim en els punts 13 al 24 i votem a favor dels punts 25, 26 i 27. 
 
Tot seguit, la senyora presidenta dóna l’ús de la paraula a la diputada senyora 
Sabaté, qui diu: Jo voldria parlar del dictamen 27. Felicitar la iniciativa. Evidentment 
no tinc vot, però si el tingués votaria a favor. També és positiu el fet de que s’hagi 
allargat més anys del que s’havia fet fins ara. I volíem saber una mica la comparativa 
amb aquests anys que esmenta el dictamen. Quines partides tenia assignades 
aquests darrers anys per saber com està ara aquest programa. No cal respondre ara si 
no quan es pugui... 
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La vicepresidenta quarta, senyora Budó li respon i diu: Els hi passarem les xifres. 
 
No es formulen precs ni preguntes. 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta agraeix als assistents 
la seva presència i aixeca la sessió essent les 11 hores i 35 minuts.  
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 
 
 


