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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 28 DE GENER DE 2016 

 
A la ciutat de Barcelona, el 28 de gener de 2016, 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 (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident tercer, 
senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i 
Pla (CiU) i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: 
senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), 
senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors 
Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer(ERC-AM), Antoni García i 
Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Josep Ramon Mut i Bosque 
(ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i les diputades i diputats amb veu 
però sense vot següents: senyores Núria Marín i Martínez (PSC-CP) i Alexandra 
Sevilla i Oliveras (Entesa) i senyors Manuel Reyes López (PP), Miquel Ángel Ibáñez 
Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
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 general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer, 
senyor Josep Abella Albiñana. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa 
(CiU), la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP) i els diputats 
senyors Joan Carles García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU) i Joaquim 
Forn i Chiariello (CiU) 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, 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 17 de desembre de 2015. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Ratificació del decret de la Presidència núm. 58/16, de data 11 de gener de 2016, 

pel qual es va acordar delegar la representació de la Diputació de Barcelona per a 
l’assistència a la sessió de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat, celebrada el 13.1.2016, en favor del senyor Ramon Riera i Bruch. 
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3. Dictamen pel qual es proposa, pel delegació del Ple, la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics. 
 

4. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de l’informe 
relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de Secretaria, 
Intervenció i Tresoreria de la “Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf”. 

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

sentència de data 2 d’octubre de 2015,dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el procediment núm. 200/2012, que estimà el recurs d’apel·lació, 
interposat per L.M.G.G. contra la sentència de data 30 de març de 2012, dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs número 
462/2009-Y, interposat contra el Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 6753/09, de 6 de juliol de 2009, pel qual es resolien les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública; s’aprovava 
definitivament el projecte constructiu de les obres de la Nova connexió entre les 
carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera, T.M. Mediona i actuacions 
connexes i, s’aprovava inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació. 

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

sentència dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Barcelona, en el procediment 
núm.232/2015-A, que condemnà la senyora M.P.S., com a autora d’un delicte lleu 
d’usurpació de bé immoble, a la pena de multa de 40 dies, amb una quota diària 
de 2 euros (vuitanta euros en total); fixant també que per cada dues quotes que 
deixi de satisfer seria privada d’un dia de llibertat. 

 
7. 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 núm. 449/2013 que desestimà el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor FX.M.S contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya, 
de data 12 de juliol de 2013, desestimatori del recurs de reposició que va formular 
contra l’acord del dit òrgan de 26 de febrer de 2013, pel qual es fixava en 6.320,30 
euros el justipreu de l’expropiació de la finca 1023 del terme municipal de 
Cardedeu, dins de l’expedient d’expropiació del Projecte “Millora de la ctra. BV-
5108, entre el p.k. 1050 i la intersecció de la ctra. BV-5107”. 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10897/15, de 25 de novembre, 

pel qual s’acordà comparèixer, davant el Jutjat Social núm. 3 de Granollers, en el 
procediment número 523/2015 instat pel senyor P.J.P., contra el Decret del 
President del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, de data 21 
de juliol de 2015, pel qual s’imposaren al senyor P.J.P. dues sancions 
disciplinàries, una per desobediència als seus superiors i l’altra per tracte 
incorrecte a una companya de treball. 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10993/15, de 26 de novembre, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Social número 22 de Barcelona, en 
el procediment número 925/2015, instat pel senyor A.M.M., contra l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, en reclamació d’incapacitat 
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permanent en grau total, o subsidiàriament d’incapacitat parcial, derivada 
d’accident laboral. 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11239/15, d’1 de desembre, pel 

qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 304/2015, interposat pel senyor F.O.C., 
propietari del vehicle, contra el Decret de la Presidència núm. 6566/15, de data 30 
de juny de 2015, pel qual es desestimà la reclamació de responsabilitat 
patrimonial pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 13 de setembre de 2014, mentre el senyor A.F.C. circulava amb el 
seu vehicle per la carretera BV 5111, propietat de la Diputació de Barcelona, a 
causa del fregament contra una fita de pedra que es trobava al voral de la via. 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12709/15, de 23 de desembre, 

pel qual s’acordà comparèixer, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 405/2015-C, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, interposat pel senyor J.B.C. contra el Decret 
de la Presidència núm. 9086/15, de data 15 d’octubre de 2015, pel qual es 
desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis 
soferts en el vehicle de la seva titularitat, a la sortida del Parc del Castell de 
Montesquiu, quan va topar amb la barrera d’accés al recinte. 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12708/15, de 23 de desembre, 

pel qual s’acordà interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució de  
data 23 de juny de 2015 de la Gerència de l’Institut Municipal d’Hisenda, notificada 
el 19 d’octubre, per la qual es denegà la suspensió de la liquidació en concepte de 
preu públic pels serveis de recollida de residus comercials i industrials 
assimilables a municipals, corresponent al segon semestre de l’any 2013, 
respecte de les instal·lacions d’aquesta Diputació, situades a la Rambla de 
Catalunya, 126 de Barcelona. 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12711/15, de 23 de desembre, 

pel qual s’acordà interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució de  
data 23 de juny de 2015 de la Gerència de l’Institut Municipal d’Hisenda, notificada 
el 19 d’octubre, per la qual es denegà la suspensió de la liquidació en concepte de 
preu públic pels serveis de recollida de residus comercials i industrials 
assimilables a municipals, corresponent al segon semestre de l’any 2010, 
respecte de les instal·lacions, d’aquesta Diputació, situades al carrer Maternitat, 
núm. 2 de Barcelona.  

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

modificació del conveni de col·laboració, formalitzat en data 10 de maig de 
2013,entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i modificat per  
addendes aprovades per la Junta de Govern en sessions de 26.06.2014, 
30.10.2014 i 12.02.2015,en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, i aprovar una nova addenda als efectes de 
redistribuir els imports de les actuacions concertades. 
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Servei de Programació 
 
15. Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe de Seguiment del 

pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any 2015. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
16. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2015/7775. 
 

17. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra, en resolució de l’expedient núm. 2015/7869. 

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

l’Ajuntament de Polinyà, en resolució de l’expedient núm. 2015/7976. 
 

19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2015/8109. 

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

l’Ajuntament de Montclar, en resolució de l’expedient núm. 2015/8224. 
 

21. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
G.A.H., en resolució de l’expedient núm. 2015/8352. 

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

D.C.T., en resolució de l’expedient núm. 2015/8444. 
 

23. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
I.C.G., en resolució de l’expedient núm. 2015/8693. 

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

X.B.V., en resolució de l’expedient núm. 2015/9177. 
 

25. Dictamen pel qual es proposa la cancel·lació de la garantia relativa a l’autorització 
d’obres atorgada a Copisa Constructora Pirenaica, SA, en resolució de l’expedient 
núm. 2010/3280. 

 
26. Dictamen pel qual es proposa la denegació de l’autorització d’obres de construcció 

d’edificació, sol·licitada per Nando Jubany, SL, en resolució de l’expedient núm. 
2015/6967. 

 
27. Dictamen pel qual es proposa la denegació de l’autorització d’obres d’instal·lació 

de panell informatiu, sol·licitada per I-magina Divulgació, SL, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/8112. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, que té per objecte establir un marc de 
col·laboració en l’àmbit bibliotecari i consolidar la cooperació institucional. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 

de la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació Cultural 
Educativa i Social Operativa de dones Pakistaneses (ACESOP), en el marc de la 
convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre, i requerir 
el reintegrament de 284,56 € cobrats per avançat. 

 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 

de la revocació parcial de la subvenció concedida a la Fundació Catalunya-
Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre, i requerir el reintegrament de 
1.218,49€ cobrats per avançat. 

 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 

de la revocació total de la subvenció atorgada a la Fundació Privada Claperós, en 
el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de 
lucre, i el requeriment de reintegrament de l’import 4.785,16 € corresponent a la 
bestreta del 50% de la subvenció, cobrada per avançat. 

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 

de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la Fundación Acción Contra el 
Hambre, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre, i requerir el reintegrament de 1.653,83 € cobrats per avançat. 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 

de la revocació total de les subvencions atorgades a les entitats El Safareig, grup 
de dones feministes de Cerdanyola del Vallès, Associació Social Romanesa-
Catalana (ASOCROM), Associació de Colombianos Residentes en El Bages, 
Assemblea de Joves de Casserres i Associació Formació Permanent d’adults 
CREIXENT, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats 
sense ànim de lucre, i el requeriment del reintegrament dels imports 2.422,48 € (a 
SARAFEIG), 876,35 € (a ASOCROM), 375,00 € (a Joves Casserres) i 976,35 € 
(CREIXENT) cobrats per avançat. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 17 de desembre de 2015.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2015, es pregunta si existeix alguna 
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2.- Ratificació del decret de la Presidència núm. 58/16, de data 11 de gener de 
2016, pel qual es va acordar delegar la representació de la Diputació de 
Barcelona per a l’assistència a la sessió de la Comissió Executiva del Patronat 
de la Muntanya de Montserrat, celebrada el 13.1.2016, en favor del senyor Ramon 
Riera i Bruch.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona forma part del Patronat de la Muntanya de Montserrat i està 
representada per la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sense que 
s’hagi acordat encara la delegació de la representació per a la Comissió Executiva de 
l’entitat. 
 
L’entitat ha convocat sessió de la Comissió Executiva pel proper dia 13.1.2016, a la qual 
la Sra. Conesa no podrà assistir.  
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una designació per a aquest dia i garantir així l’assistència de la 
Diputació de Barcelona en la sessió convocada. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de 
Govern, la qual tindrà la propera sessió el dia 28.1.2016. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta, aquesta Presidència, en ús 
de les facultats que té conferides en aplicació de l'article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Designar el Sr. Ramon Riera Bruch, representant d’aquesta Corporació per 
assistir a la sessió convocada pel dia 13.1.2016 de la Comissió Executiva del Patronat 
de la Muntanya de Montserrat. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a l’interessat, per al seu coneixement i 
efectes oportuns.” 
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3.- Dictamen pel qual es proposa, pel delegació del Ple, la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, en la mateixa 
sessió va resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès. 
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi 
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 

 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 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 diferents 
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 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, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació 
en els diferents ens i organismes. 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. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
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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). 
 
D’altra banda, s’ha detectat una errada material en la identificació del càrrec d’un dels 
representants designats per acord de la Junta de Govern (AJG 653/15) per incorporar-
se al Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, errada 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. 
 
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 l’organisme públic que s’identifica a continuació: 
 

Patronat de la Muntanya de Montserrat (NIF Q5850042B) 
 
Primer.- La Diputació de Barcelona està representada en el Plenari del Patronat 
de la Muntanya de Montserrat, per la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè 
Conesa Pagès, d’acord amb l’art. 13 dels seus Estatuts, recollits a la Llei 10/1989, 
de 10 de juliol, sens perjudici que pugui ser substituïda per un suplent, d’acord amb 
l’art. 14.2. 
 
Segon.-Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat el Sr. Ramon Riera 
Bruch, d’acord amb l’art. 15 dels Estatuts del Patronat. 

 
SEGON.- MODIFICAR la designació de representants en els Organismes Públics que 
es detallen a continuació: 
 

1.- Organisme Autònom Institut del Teatre (NIF P5800024A) 
 
Primer.-Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras 
Rubio efectuat pel Ple en la sessió de data 29.7.2015 (AP 133/15) com a vocal en 
la Junta de Govern de l’Organisme Institut del Teatre i, en conseqüència, vocal 
del Consell General. 
 
Segon.-Designar l’Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals per substituir l’Il·lm. Sr. Dionís 
Guiteras Rubio en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, d’acord amb la modificació proposada, es 
concreta en el següent: 
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1.- Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en la JUNTA DE 
GOVERN de l’Institut del Teatre, els quals poden o no tenir la condició de 
diputats/desi que com a tals s’integren en el Consell general, d’acord amb els arts. 8 
i 11 dels seus Estatuts 
 
Les persones designades són: 
 

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
2. Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
3. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
4. Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals 
5. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
6. Sr. Josep Altayó i Morral  

 
2.- Els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en el CONSELL 
GENERAL de l’Institut del Teatre, els quals poden o no tenir la condició de 
diputat/da i que, juntament amb els designats anteriorment en la Junta de Govern, 
composaran el Consell General, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts. 
 
Les persones designades són: 
 

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
2. Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
3. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
4. Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals 
5. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
6. Sr. Josep Altayó i Morral  
7. Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares  
8. Sr. Xavier Boltaina i Bosch  
 

3.- D’acord amb els propis Estatuts, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, com a 
presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la presidència de la Junta 
de Govern i del Consell General, sens perjudici que pugui delegar-les. 
 
2. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà (NIF P5800046D) 
 
Primer.- Modificar la designació dels dos representants de la Diputació de 
Barcelona en el Comitè Executiu del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, 
adoptat per la Junta de Govern en la sessió de data 23.9.2015 i 29.10.2015 (ref. 
AJG 417/15 i 549/15)en el sentit que les dues persones que han de format part 
d’aquest òrgan, d’entre les que formen part alhora del Consell de Govern, siguin el  
Sr. José Muñoz Luque i Il·lm. Sr. Rafael Homet Ventayol en lloc dels designats 
anteriorment, substituint la Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos Payà pel Sr. Jose 
Muñoz Luque. 
 
Segon.- 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, les 
modificacions aprovades i la que ara es proposa, es concreta en el següent: 
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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. Sr. José Muñoz Luque 
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. 
 

TERCER.- SUBSANAR l’error material comès en l’acord de la Junta de Govern del dia 
17.12.2015 (AJG 653/15) en la transcripció del càrrec del Diputat Il·lm. Sr. Josep 
Ramon Mut Bosque en el sentit que quan diu Diputat Delegat d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, ha de dir Diputat Delegat d’Urbanisme i Habitatge. 
 
Així, l’acord adoptat quedarà de la següent manera: 

 
Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 (Generalitat de Catalunya) 

 
Primer.- L’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, és qui representa la Corporació en el Pacte Nacional per a l’Habitatge 
2007-2016, sens perjudici que pugui delegar-ho. 
 
En virtut d’aquesta previsió, es designa representant de la Diputació de Barcelona 
en el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, l’Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut 
Bosque, Diputat Delegat d’Urbanisme i Habitatge. Podrà substituir-lo per motius 
d’absència i assistir a les reunions del pacte el Sr. Francesc X. Forcadell Esteller. 
 
Segon.- Sens perjudici que pugui fer-ho el representant titular, es designa el Sr. 
Francesc X. Forcadell Esteller per participar en la Comissió de Seguiment o 
qualsevol altra comissió que es creï. 
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QUART.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les 
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR els acords precedents als organismes i persones afectats per 
al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble actiu, senyor Duran, qui diu: Des de CUP-Poble Actiu considerem que cal un 
estudi sobre la presència de la Diputació, una reordenació sobre la presència de la 
Diputació a tots aquests patronats, perquè en aquest cas aquest dictamen fa 
referència a quatre però a l’anterior dictamen, aprovat a la sessió de 17 de desembre 
de 2015, es feia referència a modificacions envers 23 organismes i crec que cal un 
estudi i una reconsideració. 
 
La presidenta, senyora Conesa, diu: Recollim aquesta proposta i la veritat és que 
l’agraïm, perquè realment la presència de la Diputació és extensíssima en diferents 
patronats, alguns dels quals cal reconsiderar. Per tant crec que seria oportú 
encarregar aquest estudi i fer-vos una proposta, properament, dels patronats on potser 
ja no té sentit aquesta presència de la Diputació. 
 
4.- Dictamen que proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, de 
l’informe relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de 
Secretaria, Intervenció i Tresoreria de la “Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Vist l’escrit de data 23 de març de 2015 de la Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf, amb registre d’entrada a la Diputació de Barcelona de data 14 de 
desembre de 2015, pel que es sol·licita l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
sobre l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de Secretaria, 
Intervenció i Tresoreria de la Mancomunitat. 
 
Vist l’informe emès, en data 7 de gener de 2015, per la Secretaria de la Corporació en 
sentit favorable a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de 
Secretaria, Intervenció i Tresoreria de la Mancomunitat. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 
setè I.4.c) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 3 de 
setembre de 2015, núm. 7675/15 publicat en el BOPB del 17 de setembre de 2015. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria d’aquesta Corporació en 
relació amb l’expedient relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de 
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treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de la “Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf”, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME 
 
relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de Secretaria, 
Intervenció i Tresoreria de la “Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf”  
 
En data 14 de desembre de 2015 ha entrat per Registre General de la Diputació de 
Barcelona l’ofici de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, mitjançant el qual 
se sol·licita d’aquesta corporació l’informe preceptiu relatiu a l’exempció de l’obligació del 
manteniment del lloc de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de la Mancomunitat.  
 
a) Disposicions legals 
 
D’acord amb el que disposa l’article 9.1.c), en relació a l’apartat 2 del mateix precepte, del 
Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic 
del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en les entitats locals de 
Catalunya, és competència del conseller/a de Governació i Administracions Públiques eximir 
les mancomunitats de municipis de l’obligació de mantenir llocs propis reservats a personal 
habilitat de caràcter estatal, amb l’informe previ de les entitats supramunicipals 
corresponents. 
 
En sentit equivalent, l’article 4.2, en relació a l’apartat 1 del mateix precepte, del RD 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración local con habilitación de caràcter nacional, disposa que les 
mancomunitats de municipis poden ser eximides de l’obligació de mantenir llocs propis 
reservats a habilitats de caràcter nacional, amb l’informe previ de la diputació provincial. 
 
Així mateix, vist el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe, amb caràcter preceptiu i previ, per part 
d’aquesta corporació. 
 
b) Observacions a la sol·licitud d’exempció 
 
Des de la Mancomunitat Penedès Garraf, se sol·licita d’aquesta corporació l’informe 
preceptiu respecte de la declaració d’exempció d’aquesta Mancomunitat de l’obligació de 
mantenir el lloc propi reservat a personal habilitat de caràcter nacional. 
 
A tal efecte, s’adjunta amb l’ofici el Decret de la Presidència de la Mancomunitat núm. 
61/2015, de data 2 de desembre de 2015 i l’informe de la Gerència de la Mancomunitat, de 
data 1 de desembre de 2015, referent a la necessitat de nomenar un Secretari per a la 
Mancomunitat. 
 
Cal fer constar la referència feta al Decret esmentat en el sentit que “Els estatuts de la 
Mancomunitat de Municipis intermunicipal Penedès Garraf disposen que aquells llocs de 
treball hauran de ser ocupats per FHCN”. 
 
L’article 9.1.c) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats 
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en les 
entitats locals de Catalunya, estableix que les mancomunitats de municipis poden ser 
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eximides de l’obligació de mantenir llocs propis reservats a personal habilitat de caràcter 
estatal quan el seu volum de serveis o recursos sigui insuficient per al manteniment 
d’aquests llocs. 
 
L’apartat 2 d’aquest mateix precepte disposa que el procediment podrà iniciar-se mitjançant 
un acord de la pròpia entitat local interessada o d’ofici. 
 
A l’apartat 3 del mateix precepte s’indica que en cas d’exempció, les funcions reservades a 
habilitats/des en mancomunitats s’exerciran a través de personal funcionari amb habilitació 
de caràcter estatal d’algun dels municipis que les integren o per alguns dels sistemes 
establerts d’agrupacions de municipis o de municipis on circumstancialment les funcions no 
es puguin atendre (nomenaments provisionals, acumulacions, comissions de serveis, 
nomenaments accidentals i nomenaments interins); estipulant que a l’expedient d’exempció 
s’haurà de concretar el sistema escollit de provisió. A efectes de garantir la prestació de les 
funcions reservades. 
 
En sentit equivalent es preveu a l’article 4.2 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con 
habilitación de caràcter nacional. 
 
Examinat el Decret de la Presidència de la Mancomunitat núm. 61/2015, de data 2 de 
desembre de 2015, i l’informe de la Gerència de la Mancomunitat, de data 1 de desembre 
de 2015, referent a la necessitat de nomenar un Secretari per a la Mancomunitat, es 
constata la impossibilitat de procedir a la dotació pressupostària i en la plantilla dels llocs de 
treballs FHCN en relació a l’exercici de les funcions públiques necessàries atribuïdes a 
aquests funcionaris, per manca de recursos econòmics, així com que les funcions 
necessàries es portin a terme per acumulació de funcions en relació als funcionaris 
d’habilitació de caràcter nacional d’algun dels Ajuntaments dels municipis integrants de la 
Mancomunitat. 
 
L’esmentat Decret disposa finalment, que les funcions reservades de Secretaria siguin 
portades a terme per part del titular de la Secretaria General de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per acumulació de funcions. En aquest sentit, l’informe de la Gerència de 
Mancomunitat ja esmentat aconsella una dedicació inferior a la jornada complerta que no 
hauria de superar el 15%. 
 
Vist doncs, que la representant legal de la Mancomunitat ha declarat, mitjançant el Decret 
de la Presidència de la Mancomunitat núm. 61/2015, de data 2 de desembre de 2015, que el 
volum de recursos de la Mancomunitat és actualment insuficient per al manteniment dels 
llocs de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, proposant que les funcions necessàries de 
Secretaria es portin a terme per part del titular de la Secretaria General de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per acumulació de funcions. 
 
La proposta és conforme amb els requisits establerts a l’art. 9.1.c), 2 i 3, en relació a l’art. 28 
relatiu a les acumulacions, tots del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen 
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter 
estatal en les entitats locals de Catalunya. 
 
Finalment, es recorda que el fet de la declaració d’exempció de les funcions reservades 
hauria de comportar la consegüent modificació estatutària, que haurà d’anotar-se en el 
Registre del sector públic local de Catalunya.  
 
c) Conclusió 
 
Conseqüentment, sens perjudici les precedents observacions, s’escau informar 
favorablement la petició de la Mancomunitat Penedès Garraf ja que es troba ajustada a les 
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previsions contingudes als preceptes abans esmentats relatius a la possibilitat que les 
mancomunitats de municipis puguin ser eximides de l’obligació de mantenir llocs propis 
reservats a personal habilitat de caràcter nacional. 
 
No obstant això, la Junta de Govern, en exercici de la competència atribuïda per delegació 
de la Presidència, en l’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb 
projectes d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades i agrupacions per al 
sosteniment del lloc de treball de secretari, i d’acord amb el que preveu l’apartat setè I.4.c) 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 3 de setembre de 2015, 
núm. 7675/15 publicat  en el BOPB del 17 de setembre de 2015, acordarà el que estimi 
pertinent. 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord ala Mancomunitat Intermunicipal del Penedès 
i Garraf, pel seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència de data 2 d’octubre de 2015,dictada pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el procediment núm. 200/2012, que estimà el recurs 
d’apel·lació, interposat per L.M.G.G. contra la sentència de data 30 de març de 
2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el 
recurs número 462/2009-Y, interposat contra el Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 6753/09, de 6 de juliol de 2009, pel qual es resolien 
les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública; s’aprovava 
definitivament el projecte constructiu de les obres de la Nova connexió entre les 
carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera, T.M. Mediona i actuacions 
connexes i, s’aprovava inicialment la relació de béns i drets afectats 
d’expropiació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Sentència núm. 706/2015, de 2 d’octubre, dictada pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya desestima el recurs d’apel·lació interposat per aquesta Diputació de 
Barcelona contra la Sentència de data 30 de març de 2012 dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs núm. 462/2009-Y, que 
havia formulat el senyor L.M.G.G. contra el Decret de la Corporació de 6 de juliol de 
2009 d’aprovació definitiva del projecte constructiu de les obres de la “Nova connexió 
entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera, T.M. Mediona” i 
d’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació. 
 
La sentència dictada pel TSJ de Catalunya comparteix el criteri adoptat per la 
sentència de primera instància, en el sentit que entén caducat el procediment 
administratiu d’aprovació del projecte d’obres pel transcurs del termini màxim de 
resolució i notificació, que era de sis mesos per aplicació de l’article 37.5 del ROAS, a 
comptar des de l’aprovació inicial. Considera que no procedeix atorgar eficàcia a 
l’acord de suspensió del procediment que s’hi va adoptar en base a l’article 42.5.a) 
LRJAP amb la finalitat de practicar una notificació edictal a un dels interessats, perquè 
això no es va decidir fins a tres a dies abans de la consumació d’aquell termini màxim, 
i que no resulten d’aplicació els principis de conservació i conversió d’actes viciats dels 
articles 65 i 66 LRJAP. 
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La presidenta de la Diputació de Barcelona ha delegat 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 Corporació núm. 7675/2015, de data 3 de setembre, 
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 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del Reglament orgànic de la 
Diputació de Barcelona vigent, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 706/2015, de 2 
d’octubre, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima el recurs 
d’apel·lació interposat per LM.G.G. contra la Sentència de data 30 de març de 2012 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs núm. 462/2009-Y, 
formulat contra el Decret de la Diputació de Barcelona de 6 de juliol de 2009 
d’aprovació definitiva del projecte constructiu de les obres de la “Nova connexió entre 
les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera, T.M. Mediona” i d’aprovació 
inicial de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als 
efectes legals oportuns.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Barcelona, en el procediment 
núm.232/2015-A, que condemnà la senyora M.P.S., com a autora d’un delicte lleu 
d’usurpació de bé immoble, a la pena de multa de 40 dies, amb una quota diària 
de 2 euros (vuitanta euros en total); fixant també que per cada dues quotes que 
deixi de satisfer seria privada d’un dia de llibertat.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“El Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Barcelona ha dictat una Sentència, en el procediment  
núm.232/2015-A, que condemna a la senyora M.P.S. com a autora d’un delicte lleu 
d’usurpació de bé immoble a la pena de multa de 40 dies amb una quota diària de 2 
euros (vuitanta euros en total); per cada dos quotes que deixi de satisfer serà privada 
d’un dia de llibertat 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten en la referida Sentència, 
l’acreditació dels fets declarats provats ve donada, en quant a la titularitat i el destí de 
l’immoble, per la documentació aportada a l’expedient i en quant a la resta dels fets, 
pel reconeixement que dels mateixos ha fet la denunciada.  
 
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 
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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 favorable per als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 6 de 
Barcelona, en el procediment núm.232/2015-A, que condemna a la senyora M.P.S. 
com a autora d’un delicte lleu d’usurpació de bé immoble a la pena de multa de 40 dies 
amb una quota diària de 2 euros (vuitanta euros en total); per cada dos quotes que 
deixi de satisfer serà privada d’un dia de llibertat 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Barcelona als 
efectes legals oportuns.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup 
Ciutadans-Partido de la ciudadania, senyor Ibáñez, qui diu: En aquest punt volia 
preguntar si amb aquesta persona es va intentar negociar amb ella. Després, si es 
tracta d’una persona en risc d’exclusió social i, si és així, si es va posar en contacte 
amb l’Àrea o el Departament de Benestar Social i, també, si la resposta és que si que 
era una persona en risc d’exclusió social si s’ha plantejat sol·licitar l’indult com a part, 
per part de la Diputació. 
 
Per indicació de la presidència, intervé la vicepresidenta quarta i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, senyora Budó (CiU), qui diu: Pel que 
fa a l’indult en aquest moment no li puc contestar però el que si s’ha fet és que aquesta 
persona està reallotjada doncs va deixar voluntàriament aquest pis. El pis està en 
perfectes condicions d’estat, tal com estava quan va entrar i, per tant, el tema de la 
vivenda d’aquesta família, d’aquesta persona està solucionat. Pel que fa a l’indult, 
repeteixo, en aquest moments no podem li contestar però ho estudiarem. 
 
La secretària general, senyora Mahillo, dice: El indulto solamente se pide para 
temas de prisión, no para tema de cuantías económicas. 
 
7.- 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 núm. 449/2013 que desestimà el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor FX.M.S contra l’acord del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya, de data 12 de juliol de 2013, desestimatori del recurs de reposició que 
va formular contra l’acord del dit òrgan de 26 de febrer de 2013, pel qual es 
fixava en 6.320,30 euros el justipreu de l’expropiació de la finca 1023 del terme 
municipal de Cardedeu, dins de l’expedient d’expropiació del Projecte “Millora 
de la ctra. BV-5108, entre el p.k. 1050 i la intersecció de la ctra. BV-5107”.- La 
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Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat Sentència en el procediment 
núm. 449/2013 que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor 
FX.M.S contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 12 de juliol de 
2013, desestimatori del recurs de reposició que va formular contra l’acord de 26 de 
febrer de 2013 pel qual es fixa en 6.320,30 euros el justipreu de l’expropiació de la 
finca 1023 del terme municipal de Cardedeu, dins de l’expedient d’expropiació del 
Projecte “Millora de la ctra. BV-5108, entre el p.k. 1050 i la intersecció de la ctra. BV-
5107. 
 
En els fonaments de dret que consten en aquesta sentència, s’indica que l’actora no 
ha practicat prova pericial per a esvair la presumpció de veracitat dels acords dels 
Jurats d’Expropiació. Alhora, també s’indica que les diverses partides indemnitzatòries 
(arbres ornamentals i afecció per sorolls i vibracions) no s’adiuen amb la jurisprudència 
del Tribunal Suprem al respecte. 
 
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 
orgànic, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el procediment núm. 449/2013 que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor FX.M.S contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 
data 12 de juliol de 2013, desestimatori del recurs de reposició que va formular contra 
l’acord de 26 de febrer de 2013 pel qual es fixa en 6.320,30 euros el justipreu de 
l’expropiació de la finca 1023 del terme municipal de Cardedeu, dins de l’expedient 
d’expropiació del Projecte “Millora de la ctra. BV-5108, entre el p.k. 1050 i la 
intersecció de la ctra. BV-5107. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als 
efectes legals oportuns.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10897/15, de 25 de 
novembre, pel qual s’acordà comparèixer, davant el Jutjat Social núm. 3 de 
Granollers, en el procediment número 523/2015 instat pel senyor P.J.P., contra el 
Decret del President del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, 
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de data 21 de juliol de 2015, pel qual s’imposaren al senyor P.J.P. dues sancions 
disciplinàries, una per desobediència als seus superiors i l’altra per tracte 
incorrecte a una companya de treball.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Social número 3 de Granollers ha admès a tràmit la demanda presentada pel 
senyor P.J.P., contra el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i la 
Diputació de Barcelona, contra el Decret del president del Consorci de data 21 de juliol 
de 2015, que imposava al senyor J. dues sancions disciplinàries per incompliment de 
les ordres per un superior i per tracte incorrecte a una companya de treball. 
 
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 Diputació de Barcelona 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 3 de Granollers en el 
procediment número 523/2015 instat pel senyor P.J.P., contra el Consorci de l’Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona i la Diputació de Barcelona, contra el Decret del 
president del Consorci de data 21 de juliol de 2015, que imposava al senyor J. dues 
sancions disciplinàries. 
 
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 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.” 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10993/15, de 26 de 
novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Social número 22 de 
Barcelona, en el procediment número 925/2015, instat pel senyor A.M.M., contra 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, en reclamació 
d’incapacitat permanent en grau total, o subsidiàriament d’incapacitat parcial, 
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derivada d’accident laboral.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
“El Jutjat Social número 22 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada 
pel senyor A.M.M., contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, en 
reclamació d’incapacitat permanent el grau total, o subsidiàriament parcial, derivat 
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 Diputació de Barcelona 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 925/2015 instat pel senyor A.M.M., contra l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008 i la 
Diputació de Barcelona, en reclamació d’incapacitat permanent el grau total, 
subsidiàriament parcial, derivat d’accident laboral. 
 
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 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.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11239/15, d’1 de desembre, 
pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, en el procediment abreujat 304/2015, interposat pel senyor F.O.C., 
propietari del vehicle, contra el Decret de la Presidència núm. 6566/15, de data 30 
de juny de 2015, pel qual es desestimà la reclamació de responsabilitat 
patrimonial pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 13 de setembre de 2014, mentre el senyor A.F.C. circulava amb 
el seu vehicle per la carretera BV 5111, propietat de la Diputació de Barcelona, a 
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causa del fregament contra una fita de pedra que es trobava al voral de la via.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 304/2015, procediment abreujat, interposat pel senyor F.O.C. contra el Decret de 
data 30 de juny de 2015, de desestimació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 13 de 
setembre de 2014, al voltant de les 19:04 hores, mentre el senyor A.F.C. circulava 
amb el vehicle Renault Clio, matrícula XXX, propietat del senyor O., per la carretera 
BV-5111, a l’altura del punt quilomètric 21, a causa del fregament contra una fita de 
pedra que es trobava al voral de la via. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Alhora, la Diputació de Barcelona ha citat l’asseguradora AXA Seguros Generales S A, 
Compañía de Seguros y Reaseguros (en endavant AXA) com a part interessada en 
l’esmentat recurs, en tant que la Corporació té subscrita una pòlissa amb dita 
companyia per assumir els riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la qual 
inclou, a més, la seva defensa judicial en els processos jurisdiccionals que se suscitin 
sobre aquesta matèria. 
 
AXA ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, per la qual cosa escau ratificar aquestes designes, les despeses de les 
quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
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 a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 304/2015, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona, interposat pel senyor F.O.C. contra el Decret de data 30 de juny de 2015, 
de desestimació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts 
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amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 13 de setembre de 2014, al voltant 
de les 19:04 hores, mentre el senyor A.F.C. circulava amb el vehicle Renault Clio, 
matrícula XXX, propietat del senyor O., per la carretera BV-5111, a l’altura del punt 
quilomètric 21, a causa del fregament contra una fita de pedra que es trobava al voral 
de la via. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 304/2015 a la companyia asseguradora 
AXA, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat Domingo 
Rivera López i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’AXA.” 
 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12709/15, de 23 de 
desembre, pel qual s’acordà comparèixer, com a part demandada, en el recurs 
contenciós administratiu núm. 405/2015-C, procediment abreujat, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, interposat pel senyor J.B.C. 
contra el Decret de la Presidència núm. 9086/15, de data 15 d’octubre de 2015, 
pel qual es desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys i 
perjudicis soferts en el vehicle de la seva titularitat, a la sortida del Parc del 
Castell de Montesquiu, quan va topar amb la barrera d’accés al recinte.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 405/2015-C, procediment abreujat, interposat pel senyor J.B.C. contra el Decret 
de data 15 d'octubre de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys i perjudicis soferts pel vehicle de la seva titularitat, 
amb matrícula XXX, el dia 21 de gener de 2015, a la sortida del Parc del Castell de 
Montesquiu, quan va topar amb la barrera d’accés al recinte. 
 
Bàsicament es desestimà la reclamació perquè, d’acord amb l’informe que va elaborar 
el servei gestor, no queda acreditat que el dany sofert pel vehicle sinistrat es pugui 
imputar a l’administració, ja que la barrera funcionava correctament; més aviat es 
tracta del resultat d’una mala praxis i d’una maniobra imprudent del conductor, que no 
va esperar que la responsable d’una activitat formativa que estava realitzant obrís la 
barrera als alumnes i va intentar passar-la quan la barrera ja s’estava tancant, 
aprofitant el pas previ d’altres vehicles que sortien. En definitiva, no es dóna la relació 
de causalitat entre els danys i el servei públic de l’administració, per la qual cosa la 
reclamació ha de ser desestimada. 
 
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 
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Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Alhora, la Diputació de Barcelona ha citat l’asseguradora AXA Seguros Generales S A, 
Compañía de Seguros y Reaseguros (en endavant, AXA) com a part interessada en 
l’esmentat recurs, en tant que la Corporació té subscrita una pòlissa amb dita 
companyia per assumir els riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la qual 
inclou, a més, la seva defensa judicial en els processos jurisdiccionals que se suscitin 
sobre aquesta matèria. 
 
AXA ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, per la qual cosa escau ratificar aquestes designes, les despeses de les 
quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
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 a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 405/2015-C, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, interposat pel senyor J.B.C. contra el Decret, de 
data 15 d'octubre de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys i perjudicis soferts pel vehicle de la seva titularitat, 
amb matrícula XXX, el dia 21 de gener de 2015, a la sortida del Parc del Castell de 
Montesquiu, quan va topar amb la barrera d’accés al recinte. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 405/2015-C a la companyia 
asseguradora AXA, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de 
l’advocat senyor Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Angel Quemada 
Cuatrecasas. 
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Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
de la companyia asseguradora AXA.” 
 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12708/15, de 23 de 
desembre, pel qual s’acordà interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució de  data 23 de juny de 2015 de la Gerència de l’Institut Municipal 
d’Hisenda, notificada el 19 d’octubre, per la qual es denegà la suspensió de la 
liquidació en concepte de preu públic pels serveis de recollida de residus 
comercials i industrials assimilables a municipals, corresponent al segon 
semestre de l’any 2013, respecte de les instal·lacions d’aquesta Diputació, 
situades a la Rambla de Catalunya, 126 de Barcelona.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“En data 3 de desembre de 2014 la Diputació de Barcelona va rebre la notificació 
d’una liquidació (núm. rebut ET-201462263000130) emesa per l’Institut Municipal 
d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona per un import de 2.190,75 euros, en concepte 
de preu públic pels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables 
a municipals, corresponent al segon semestre de l’any 2013, de les instal·lacions 
situades a la Rambla de Catalunya 126 de Barcelona. 
 
Aquesta liquidació es desglossava, per una banda, en un deute principal per import de 
1.990,02 euros, i, per altra banda, en un recàrrec de constrenyiment del 10% per 
import de 199 euros. A més a més, s’incloïen unes costes de procediment per 1,73 
euros. 
 
En data 23 de desembre de 2014, la Diputació de Barcelona, d’acord amb les 
indicacions de la unitat gestora, va interposar recurs de reposició contra aquesta 
liquidació, ja que entenia que l’Ajuntament de Barcelona no havia notificat, prèviament 
a la imposició del recàrrec de constrenyiment, la corresponent liquidació tributària del 
segon semestre de l’any 2013, per la qual cosa no s’havia d’iniciar el procediment de 
constrenyiment.  
 
En el recurs, també es va sol·licitar la suspensió de l’execució de l’acte administratiu 
sense aportar cap garantia, de conformitat amb l’article 173.2 del Text refós de la Llei 
d’hisendes locals de 5 de març de 2006 (en endavant, TRLHL), tal i com s’havia fet en 
anteriors recursos de reposició formulats davant de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
En data 7 de maig de 2015, la Direcció de Gestió de Recursos d’Hàbitat Urbà, va 
notificar la desestimació de l’esmentat recurs, ja que la liquidació de referència sí havia 
estat notificada. Contrastat aquest fet amb la unitat gestora de la Diputació de 
Barcelona i amb els serveis jurídics de la Direcció de Gestió de Recursos d’Hàbitat 
Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, es va decidir no interposar recurs contenciós 
administratiu ja que, efectivament, els hi constava la notificació. No obstant això, es va 
sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona l’emissió d’una nova carta de pagament que 
abastés tot el deute. 
 
Finalment, en data 22 de setembre de 2015, l’Institut Municipal d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Barcelona va notificar a aquesta Corporació una nova liquidació per 
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import de 2.514,00 euros que incloïa un recàrrec de constrenyiment del 20%, en 
lloc del recàrrec del 10% inicial, que ascendia a 398 euros i uns interessos de 
demora per un import de 125,98 euros.  
 
El deute es va satisfer el dia 8 d’octubre de 2015. Sense perjudici d’això, en data 22 
d’octubre de 2015, es va interposar recurs de reposició contra aquest acte ja que el 
recàrrec que s’ha d’imputar havia de ser del 10% i no del 20%. 
 
En data 19 d’octubre de 2015 l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona va notificar a 
la unitat gestora una resolució (Ref. 2014/0K00341/210/2015/16), mitjançant la qual es 
desestimava la suspensió sol·licitada en el seu dia per entendre que la Diputació de 
Barcelona estava obligada a garantir el deute liquidat.  
 
Aquesta Corporació considera que la resolució de denegació de la suspensió no és 
ajustada a Dret ja que entén que la liquidació recorreguda estava plenament garantida, 
com en altres ocasions, amb la qual cosa l’Ajuntament de Barcelona no hauria 
d’aplicar un recàrrec de constrenyiment del 20%. 
 
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) la Diputació 
de Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la 
Corporació. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós 
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la 
defensa i representació de la Corporació en el procediment 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.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa en 
data 23 de juny de 2015 pel gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda (Ref. 
2014/0K00341/210/2015/16), notificada el 19 d’octubre, en base a les consideracions 
contingudes en la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- DESIGNAR al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, 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 defensa judicial i de la 
representació, de la Corporació en aquest recurs.” 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU) dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Farem un comentari tant d’aquest punt, que és 
un donar compte, com del següent punt, del 13, perquè nosaltres formalment estem 
d’acord amb el fet que la Diputació hi presenti aquests recursos però hem estat mirant 
les quantitats i ens demanem fins a quin punt el cost del recurs no és superior a allò 
que es pugui guanyar. 
 
La secretària general, senyora Mahíllo, diu: El coste del recurso es cero porque lo 
llevamos directamente desde la Secretaria, por tanto ningún problema. Además 
incluso hacemos también de procurador.  
 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12711/15, de 23 de 
desembre, pel qual s’acordà interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució de  data 23 de juny de 2015 de la Gerència de l’Institut Municipal 
d’Hisenda, notificada el 19 d’octubre, per la qual es denegà la suspensió de la 
liquidació en concepte de preu públic pels serveis de recollida de residus 
comercials i industrials assimilables a municipals, corresponent al segon 
semestre de l’any 2010, respecte de les instal·lacions, d’aquesta Diputació, 
situades al carrer Maternitat, núm. 2 de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“En data 3 de desembre de 2014 aquesta Corporació va rebre la notificació (Nº Rebut 
ET-201462263000131) emesa per l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de 
Barcelona per un import de 9.628,93 euros en concepte de preu públic pels serveis de 
recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals corresponent al 
segon semestre de l’any 2010,de les instal·lacions situades al carrer Maternitat, núm. 2 
de Barcelona. 
 
Aquesta liquidació es desglossava, per una banda, en un deute principal per import de 
8.752,00 euros, i, per altra banda, en un recàrrec de constrenyiment del 10% per 
import de 875,20 euros. A més a més, s’incloïen unes costes de procediment per 1,73 
euros. 
 
En data 23 de desembre de 2014, la Diputació de Barcelona, d’acord amb les 
indicacions de la unitat gestora, va interposar recurs de reposició contra aquesta 
liquidació ja que entenia que l’Ajuntament de Barcelona no havia notificat, prèviament 
a la imposició del recàrrec de constrenyiment, la corresponent liquidació tributària del 
segon semestre de l’any 2010 per la qual cosa no es podia iniciar el procediment de 
constrenyiment.  
 
En el recurs, també es va sol·licitar la suspensió de l’execució de l’acte administratiu 
que s’impugnava en via administrativa sense aportar cap garantia, de conformitat amb 
l’article 173.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals de 5 de març de 2006 (en 
endavant, TRLHL), tal i com s’havia fet en anteriors recursos de reposició interposats 
davant de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Posteriorment, en data 22 de setembre de 2015, l’Institut Municipal d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Barcelona va notificar a aquesta Corporació una nova liquidació per 
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import de 11.147,56 euros que incloïa un recàrrec de constrenyiment del 20% que 
ascendia a 1.750,40 euros i uns interessos de demora per un import de 645,16 euros.  
 
El deute es va satisfer el dia 8 d’octubre de 2015. Sense perjudici d’això, en data 22 
d’octubre de 2015, es va interposar recurs de reposició contra aquest acte ja que el 
recàrrec que s’ha d’imputar havia de ser del 10% i no del 20%. 
 
En data 19 d’octubre de 2015 l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona va notificar a 
la unitat gestora una resolució (Ref. 2014/0K00340/210/2015/16), mitjançant la qual es 
desestimava la suspensió sol·licitada en el seu dia per entendre que la Diputació de 
Barcelona estava obligada a garantir el deute liquidat.  
 
Per últim indicar que, a data d’avui, l’Ajuntament de Barcelona no ha emès una 
resolució expressa del recurs de reposició interposat en data 23 de desembre de 2014. 
 
Aquesta Corporació considera que la resolució de denegació de la suspensió no és 
ajustada a Dret ja que entén que la liquidació recorreguda estava plenament garantida, 
com en altres ocasions, amb la qual cosa l’Ajuntament de Barcelona no hauria 
d’aplicar un recàrrec de constrenyiment del 20%. 
 
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) la Diputació 
de Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la 
Corporació. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós 
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la 
defensa i representació de la Corporació en el procediment 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.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa en 
data 23 de juny de 2015, pel gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda (Ref. 
2014/0K00340/210/2015/16), notificada el 19 d’octubre, en base a les consideracions 
contingudes en la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- DESIGNAR al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 
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551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial i de la 
representació, de la Corporació en aquest recurs.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
modificació del conveni de col·laboració,formalitzat en data 10 de maig de 
2013,entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i modificat per 
addendes aprovades per la Junta de Govern en sessions de 26.06.2014, 
30.10.2014 i 12.02.2015,en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, i aprovar una nova addenda als efectes de 
redistribuir els imports de les actuacions concertades.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen, que és del 
tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació, així com el 
seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 

 
2. Vist el règim especial del que gaudeix el municipi de Barcelona, la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 25 d’abril de 2013, el conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que regula amb integritat la 
totalitat de les actuacions a dur a terme en el marc de l’espai de col·laboració entre 
ambdues institucions (AJG 165/13). Les parts van subscriure el referit conveni en 
data de 10 de maig de 2013. 

 
3. En data de 26 de juny de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

va aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, als 
efectes d’ajustar els imports per anualitats i per projectes, i adequar-los a les	
necessitats d’execució de les obres previstes (AJG 308/14). Les parts van 
subscriure la referida addenda en data de 30 de juliol de 2014. 

 
4. En data de 30 d’octubre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

va aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per 
incloure-hi actuacions de millores en els centres educatius de la ciutat de 
Barcelona gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (AJG552/14). Les 
parts van subscriure la referida addenda en data de 6 de febrer de 2015. 

 
5. En data de 12 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

va aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per 
articular el suport de la Diputació al pla d’inversió de millores de centres educatius, 
com a plasmació de les funcions de cooperació local de la Diputació (AJG42/15). 
Les parts van subscriure la referida addenda en data de 22 d’abril de 2015. 
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6. Com a resultat d’aquesta última addenda, les actuacions concertades són les 
següents: 

 

Dades de l’actuació 

Necessitat preacordada 
Museus: Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu 
Etnològic 

Descripció de la 
necessitat 

Adequació dels Museus a nous usos: Intervenció 
als Museus Palau Llió i Museu Etnològic per 
adequar-los al nou Museu Cultures del Món i al 
Museu Verdaguer per a ubicar-hi una residència 
per escriptors. 

Àmbit de concertació Creació d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 13.438.203,00 € 
Aportació de la Diputació 13.438.203,00 € 

Periodificació 
2014 8.188.203 € 
2015 5.250.000 € 

 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Castell de Montjuïc 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 9.061.797 € 
Aportació de la Diputació 9.061.797 € 

Periodificació 
2014 1.211.797 € 
2015 7.850.000 € 

 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Consorci Drassanes Museu Marítim 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics 
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.000.000 € 
Aportació de la Diputació 1.000.000 € 
Periodificació 2014 1.000.000 € 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Dipòsit Rei Martí 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.500.000 € 
Aportació de la Diputació 1.500.000 € 

Periodificació 
2014 211.690 € 
2015 1.288.310 € 
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Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Adequació Anella Olímpica 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 5.000.000 € 
Aportació de la Diputació 5.000.000 € 

Periodificació 
2013 4.872.892,69 € 
2014 127.107,31 € 

 
Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Millores en els centres educatius   
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Codi XGL 14/X/112294 
Pressupost de l’actuació 7.000.000 € 
Aportació de la Diputació 7.000.000 € 

Periodificació 
2014 4.000.000 € 
2015 3.000.000 € 

 
7. En data de 27 d’octubre de 2015, l’Ajuntament de Barcelona ha fet arribar a la 

Diputació de Barcelona escrit en què posa de manifest que, arran de la complexitat 
tècnica de les obres de rehabilitació que s’estan executant al Museu Verdaguer i al 
Castell de Montjuïc, i dels diferents problemes que han sorgit en el seu decurs, no 
s’ha pogut fixar encara el seu import de liquidació, i sol·licita traspassar la quantitat 
de 400.000,00 euros de l’actuació “Castell de Montjuïc” a l’actuació “Museus: Palau 
Llió, Museu Verdaguer i Museu Etnològic”, en l’anualitat 2015. 
 

8. Revisada la sol·licitud, es considera que aquesta està suficientment motivada, que 
la distribució proposada manté la vinculació amb les actuacions inicials i no altera 
ni l’import total aprovat ni les actuacions concertades, i que l’admissió de la 
sol·licitud no vulnera interessos de tercers. 

	
9. Així mateix, en aplicació d’un criteri de simplicitat i eficiència administrativa, i 

atenent a la complexitat de les actuacions concertades amb l’Ajuntament de 
Barcelona, es considera oportú evitar que eventuals noves redistribucions com la 
referida, que en cap cas alteren l’import total aprovat ni l’objecte de les actuacions, 
hagin de ser aprovades i subscrites mitjançant addenda, per la qual cosa cal 
modificar el clausulat del conveni en el sentit d’establir el caràcter estimatiu de 
l’import que correspon a cada actuació. 
 

10. Per últim, i d’acord amb el Decret de la presidenta de la Diputació en data 28 
d’octubre de 2015, referent a la modificació de les instruccions de gestió 
d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs 
2012-2015, es considera convenient ampliar el termini per modificar el present 
Conveni a efectes de formalitzar un canvi de destinació dels recursos concertats 
fins el 31 de març de 2016. 
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Fonaments de dret 
 
1. L’apartat primer de l’acord onzè del conveni subscrit preveu que, quan alguna de 

les parts estimi pertinent la modificació d’algun aspecte del Conveni ho posarà de 
manifest a l’altra part a efectes d’arribar a una entesa sobre el contingut de la 
mateixa i procedir a l’elaboració, tramitació i signatura de l’addenda corresponent. 

 
2. 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 modificació del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona aprovat en data de 25 d’abril de 2013 i modificat 
per addendes aprovades en data de 26 de juny de 2014, 30 d’octubre de 2014 i 12 de 
febrer de 2015, en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, d’acord amb el text de l’addenda que es transcriu a continuació:  
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, EN DESENVOLUPAMENT DEL PROTOCOL GENERAL 
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona, 
actuant en nom i representació d’aquesta, i assistida per la Sra. Petra Mahillo García, 
secretària general de la Diputació. 
 
I, de l’altra, l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano, alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona, 
actuant en nom i representació d’aquest, i assistida pel Sr. Jordi Cases Pallarès, secretari 
general de la Corporació. 
 
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal 
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments, 
 
MANIFESTEN QUE 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions 
d’assistència i cooperació local de la Diputació, així com el seu Protocol general, que té com 
a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 
 
Vist el règim especial del que gaudeix el municipi de Barcelona, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 25 d’abril de 2013, el conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que regula amb integritat la totalitat de les 
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actuacions a dur a terme en el marc de l’espai de col·laboració entre ambdues institucions. 
Les parts van subscriure el referit conveni en data de 10 de maig de 2013. 
 
En data de 26 de juny de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 
addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, als efectes d’ajustar 
els imports per anualitats i per projectes, i adequar-los a les necessitats d’execució de les 
obres previstes. Les parts van subscriure la referida addenda en data de 30 de juliol de 
2014. 
 
En data de 30 d’octubre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per incloure-hi 
actuacions de millores en els centres educatius de la ciutat de Barcelona gestionats pel 
Consorci d’Educació de Barcelona. Les parts van subscriure la referida addenda en data de 
6 de febrer de 2015. 
 
En data de 12 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per articular el 
suport de la Diputació al pla d’inversió de millores de centres educatius, com a plasmació de 
les funcions de cooperació local de la Diputació. Les parts van subscriure la referida 
addenda en data de 22 d’abril de 2015. 
 
Com a resultat d’aquesta última addenda, les actuacions concertades són les següents: 
 
 

Dades de l’actuació 

Necessitat preacordada 
Museus: Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu 
Etnològic 

Descripció de la 
necessitat 

Adequació dels Museus a nous usos: Intervenció als 
Museus Palau Llió i Museu Etnològic per adequar-los 
al nou Museu Cultures del Món i al Museu Verdaguer 
per a ubicar-hi una residència per escriptors. 

Àmbit de concertació Creació d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 13.438.203,00 € 
Aportació de la Diputació 13.438.203,00 € 

Periodificació 
2014 8.188.203 € 
2015 5.250.000 € 

 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Castell de Montjuïc 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 9.061.797 € 
Aportació de la Diputació 9.061.797 € 

Periodificació 
2014 1.211.797 € 
2015 7.850.000 € 

 
 
 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

32 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Consorci Drassanes Museu Marítim 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics 
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.000.000 € 
Aportació de la Diputació 1.000.000 € 
Periodificació 2014 1.000.000 € 

 
Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Dipòsit Rei Martí 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.500.000 € 
Aportació de la Diputació 1.500.000 € 

Periodificació 
2014 211.690 € 
2015 1.288.310 € 

 
Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Adequació Anella Olímpica 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 5.000.000 € 
Aportació de la Diputació 5.000.000 € 

Periodificació 
2013 4.872.892,69 € 
2014 127.107,31 € 

 
Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Millores en els centres educatius   
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Codi XGL 14/X/112294 
Pressupost de l’actuació 7.000.000 € 
Aportació de la Diputació 7.000.000 € 

Periodificació 
2014 4.000.000 € 
2015 3.000.000 € 

 
En data de 27 d’octubre de 2015, l’Ajuntament de Barcelona ha fet arribar a la Diputació de 
Barcelona escrit en què posa de manifest que, arran de la complexitat tècnica de les obres 
de rehabilitació que s’estan executant al Museu Verdaguer i al Castell de Montjuïc, i dels 
diferents problemes que han sorgit en el seu decurs, no s’ha pogut fixar encara el seu import 
de liquidació, i sol·licita traspassar la quantitat de 400.000,00 euros de l’actuació “Castell de 
Montjuïc” a l’actuació “Museus: Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu Etnològic”, en 
l’anualitat 2015. 
 
L’apartat primer de l’acord onzè del conveni subscrit preveu que, quan alguna de les parts 
estimi pertinent la modificació d’algun aspecte del Conveni ho posarà de manifest a l’altra 
part a efectes d’arribar a una entesa sobre el contingut de la mateixa i procedir a 
l’elaboració, tramitació i signatura de l’addenda corresponent. 
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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 l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni de 
col·laboració subscrit en data de 10 de maig de 2013 amb subjecció als següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Modificar l’apartat primer de l’acord segon del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona subscrit en data de 10 de maig de 2013, 
segons el següent tenor literal: 
 
“2.1 Per mitjà del present Conveni, la Diputació de Barcelona manifesta la seva voluntat de 
dur a terme el finançament de les actuacions acordades amb l’Ajuntament de Barcelona que 
es detallen a l’acord Tercer del present Conveni.” 
 
Segon.- Modificar l’apartat segon de l’acord tercer del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona subscrit en data de 10 de maig de 2013, 
segons el següent tenor literal: 
“ 

3.2 En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, la Diputació de 
Barcelona manifesta la seva voluntat de contribuir econòmicament, en l’import 
global de TRENTA SET MILIONS D’EUROS (37.000.000 €), en el finançament 
de les actuacions que es relacionen a continuació, amb indicació de l’import 
estimatiu que correspon a cada actuació: 

 
Dades de l’actuació 

Necessitat preacordada 
Museus: Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu 
Etnològic 

Descripció de la 
necessitat 

Adequació dels Museus a nous usos: Intervenció als 
Museus Palau Llió i Museu Etnològic per adequar-
los al nou Museu Cultures del Món i al Museu 
Verdaguer per a ubicar-hi una residència per 
escriptors. 

Àmbit de concertació Creació d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 13.838.203,00 € 
Aportació de la 
Diputació 

13.838.203,00 € 

Periodificació 
2014 8.188.203 € 
2015 5.650.000 € 

 
Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Castell de Montjuïc 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 8.661.797 € 
Aportació de la 
Diputació 

8.661.797 € 

Periodificació 
2014 1.211.797 € 
2015 7.450.000 € 
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Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Consorci Drassanes Museu Marítim 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics 
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.000.000 € 
Aportació de la 
Diputació 

1.000.000 € 

Periodificació 2014 1.000.000 € 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Dipòsit Rei Martí 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.500.000 € 
Aportació de la 
Diputació 

1.500.000 € 

Periodificació 
2014 211.690 € 
2015 1.288.310 € 

 
Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Adequació Anella Olímpica 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 5.000.000 € 
Aportació de la 
Diputació 

5.000.000 € 

Periodificació 
2013 4.872.892,69 € 
2014 127.107,31 € 

 
Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Millores en els centres educatius   
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Codi XGL 14/X/112294 
Pressupost de l’actuació 7.000.000 € 
Aportació de la Diputació 7.000.000 € 

Periodificació 
2014 4.000.000 € 
2015 3.000.000 € 

 
Tercer.- Modificar l’apartat segon de l’acord onzè del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona subscrit en data de 10 de maig de 2013, 
segons el següent tenor literal: 
 
“ 
11.2. La modificació del Conveni que tingui per objecte el canvi de destinació dels recursos 
concertats també es formalitzarà per mitjà d’addenda i no podrà suposar, en cap cas, un 
increment de l’import previst per aquella anualitat per part de la Diputació de Barcelona. 
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Quedaran exemptes de la realització d’addenda les modificacions que no alterin l’import 
total aprovat ni l’objecte de les actuacions” 
 
Quart.-Modificar l’apartat quart de l’acord onzè del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona subscrit en data de 10 de maig de 2013, 
segons el següent tenor literal: 
“ 
11.2. Es podrà procedir a la modificació del present Conveni a efectes de  formalitzar un 
canvi de destinació dels recursos concertats, com a màxim, fins el 31 de març de 2016”  
 
En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al conveni, 
en el lloc i la data que s’assenyalen.“ 

 
Segon.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’ens local destinatari.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Nosaltres, al revisar la documentació d’aquest 
conveni veiem que son imports prou elevats i, com fem en altres ocasions, sol·licitem 
del govern de la Diputació una valoració política del desenvolupament d’aquest 
conveni.  
 
La presidenta, senyora Conesa, diu: Si, si voleu la fem. Nosaltres, dins del Pla 
“Xarxa”, com sabeu, fem una cooperació amb els diferents municipis. Nosaltres, pel 
volum, la importància, la capitalitat del que és el municipi de Barcelona, el que fem és 
un conveni plurianual a través del qual fem una aportació i consensuem aquells 
projectes que son prioritaris d’acord amb el govern de la ciutat i aquest conveni té un 
import molt important, que és d’uns trenta milions d’euros aproximadament. De la 
mateixa manera que consensuem aquells projectes que l’Ajuntament prioritza, hi ha la 
possibilitat que l’Ajuntament decideixi modificar el projecte, perquè ha considerat que 
no el desenvolupa o per un canvi de prioritats. En aquesta línia entenem que és això 
precisament el que ens demanen. Però, en tot cas, per aclarir més la qüestió jo 
passaria la paraula al diputat senyor Ciurana que ha estat també revisant aquesta 
qüestió. 
 
El diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, senyor Ciurana (CiU), diu: Si, en aquest cas concret obeeix a un tema de 
plurianualitat. Ens demanen que canviem una partida que estava predestinada al 
Castell de Montjuïc i que la destinem o que la destinin, que l’Ajuntament la destini, a la 
Casa Verdaguer de Vil·la Joana per un tema de ritme d’execució d’obres, tan senzill 
com això. A més, és evident que aquí hi ha, com ha dit la presidenta, trenta milions 
d’euros per mandat que es poden justificar, del mandat que acaba el 2015, fins el juny 
del 2017 si no vaig errat; però per un tema del mateix ritme en què l’Ajuntament està 
desenvolupant les obres ens demanen aquest canvi. Cal dir que aquestes dues 
actuacions, ho havia d’haver dit abans, ja estaven en el conveni original, és a dir, no és 
una actuació nova, no és rés que no estès ja en el conveni original sinó que dins del 
conveni original ens demanen un canvi d’assignació d’una actuació a una altra. Entra, 
jo diria, dins la més absolta normalitat del dia a dia dels ajuntaments, ja que, en 
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ocasions, disposes del sòl abans del que et pensaves o disposes del sòl després del 
que et pensaves i, per tant, pots fer una actuació abans o la pots fer després. 
 
La presidenta, senyora Conesa, afegeix: En aquesta línia no considerem que aquest 
canvi suposi un replantejament del projecte de Montjuïc. Entem que no és, o no 
interpretem, que sigui això i també els avanço que encara no coneixem quins seran els 
nous projectes que l’Ajuntament de Barcelona voldrà prioritzar. Vam mantenir una 
primera reunió amb l’Alcaldessa però amb la idea de que treballin i posin sobre la taula 
quins són els projectes que per aquest mandat es voldran prioritzar a la ciutat de 
Barcelona. No els coneixem encara. 
 
Servei de Programació 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe de Seguiment del 
pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any 2015.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“El pressupost de la Diputació de Barcelona és una eina que, a més d’ordenar d’una 
manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves 
despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les 
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació, i les 
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius. 
 
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es 
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de 
les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació 
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen 
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos 
necessaris per aconseguir-los. A més,el pressupost inclou una relació dels indicadors 
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del 
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma. 
 
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
 
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com 
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i 
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.  
 
Les bases d’execució del pressupost de 2015 en la Base 7 sobre Informació als 
Òrgans de Govern, determina: 
 

“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la 
informació i amb la periodicitat següent: 
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- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats 

del pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes 
autònoms, el qual serà tramés també als serveis respectius per al seu 
coneixement” 

 
En conseqüència atesos els motius exposats el President delegat que subscriu, en ús 
de les atribucions que té conferides per delegació de la Presidència, proposa que 
s’elevi a la Junta de Govern l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
RESTAR ASSABENTADA de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del 3er trimestre de l’any 2015.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Bé, aquí tenim l’informe de seguiment del tercer 
trimestre del pressupost. Nosaltres, com ja hem fet quan se’ns han presentat els 
informes de seguiment dels diferents trimestres, el que demanen és una valoració 
política, una vegada més, del Govern de la Diputació i, al mateix temps, en el que hem 
pogut revisar d’aquesta documentació, que és feixuga i que entenem que són moltes 
hores empleades per part dels serveis tècnics de la casa, amb una qualitat d’execució 
bastant elevada; per tant, la Diputació hi destina uns recursos i entenem que aquests 
recursos han de servir per a alguna cosa. És a dir, a partir d’aquests informes de 
seguiment la Diputació ha de ressituar, si s’escau, les seves actuacions i, clar, estem 
veient les diferents Àrees i Serveis i hi ha un índex d’execució que la mateixa Diputació 
o els serveis tècnics consideren insuficient, tant en el que fa referència al Catàleg de 
Serveis com a les Meses de Concertació. Els ho diré grosso modo, però es considera 
que la gestió urbana i territorial és insuficient, la gestió forestal i la prevenció d’incendis 
és insuficient, la mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat també ho és, l’avaluació i 
gestió ambiental, sensibilització i divulgació ambiental, acció comunitària, participació, 
igualtat, joventut, salut pública, sistema regional de lectura, accions municipals i 
patrimoni, museus i patrimoni cultural, desenvolupament cultural local, difusió artística 
als municipis, actuació en el patrimoni arquitectònic, dinamització de l’esport als 
municipis, comerç urbà, mercats i fires locals, gestió turística territorial, acabo, societat 
de la informació a l’àmbit local, polítiques de consum, relacions internacionals i 
projecció exterior, assistència integral al món local i, finalment, la concertació local. És 
a dir, hi ha suficients àmbits en els quals la pròpia Diputació considera que l’índex 
d’execució del pressupost no és l’adequat, no és l’adient respecte a les projeccions 
inicials en el pressupost. També ens podem trobar amb la paradoxa que la mateixa 
Diputació, suposadament o previsiblement, el mes vinent voldrà aprovar el seu Pla de 
Mandat en el qual hi ha uns objectius estratègics i, clar, ens trobem amb que hi ha 
objectius estratègics com ara, no ho se, per exemple societat de la informació a l’àmbit 
local, ostres, doncs la Diputació es marca com un objectiu estratègic del Pla de 
Mandat aquest punt i resulta que en el desenvolupament i l’execució del pressupost 
vigent del 2015 doncs no hi arribem, o no s’ha executat amb prou cura. I com em puc 
referir a aquest punt ens podem referir a l’apartat de cultura. És a dir, es parla de la 
cultura, l’educació i els esports com un element de cohesió i, també al Ple en parlarem, 
com a element dinamitzador a nivell econòmic i resulta que després els índexs 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

38 
 

d’execució doncs no són els adequats. Nosaltres saludem aquests informes de 
seguiment, sobretot perquè son trimestrals i considerem que ja que la Diputació hi 
destina uns recursos ha de servir o han de servir aquests recursos per prendre 
decisions en un sentit i en un altre i, evidentment, aquest document fa referència a 
l’execució o l’informe de seguiment respecte al pressupost del tercer trimestre però, de 
totes totes, entenem que aquesta reconsideració i la valoració política que avui els hi 
demanem ha de ser present sobretot quan parlem del tancament del quart trimestre i, 
amb aquell, de l’informe de compliment de l’objectiu principal del pressupost. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) diu: Gràcies Senyor Duran. Jo li faré una 
valoració política. Dels documents de seguiment del pressupost nosaltres 
principalment hem d’extreure’n dades per prendre decisions posteriors. Quines són 
aquestes dades que crec que tenen el màxim d’interès? D’una banda, saber quin és 
l’estat d’execució del pressupost. Ara hi entraré. En segon lloc, l’estat de la Tresoreria, 
quin és l’estat de la tresoreria de la institució. També, complint la llei o norma de la 
morositat, conèixer el pagament als proveïdors i, per tant, assegurar que el que fem és 
un pagament correcte. I, també, garantir els nivells d’endeutament. Per tant, són xifres 
importants, són dades importants que agregades, a banda del seguiment de l’execució 
d’aquest pressupost, conjuntament amb aquestes altres dades, nivell d’endeutament, 
pagament a menys de 30 dies i estat de la tresoreria, ens diuen quin és l’estat financer 
o de suficiència financera d’aquesta institució. En relació amb l’índex d’execució, 
aquesta administració depèn de tercers, dels ajuntaments. Depèn de l’execució que 
els ajuntaments facin de les diferents partides. I avui, justament, ens trobarem, no 
només a vegades dels ajuntaments, sinó a vegades quan fem una convocatòria 
publica de subvencions, ens trobem que hi ha entitats que tenen dificultats per 
justificar aquells imports i, per tant, no podem pagar allò que no ens han pogut 
justificar. Per tant, en el nostre sistema de justificació de l’execució del pressupost hem 
d’avaluar quina part es deu a una manca d’execució pròpia i quina part es deu a que, 
com que nosaltres aquests recursos els passem i els traspassem a uns tercers, 
aquests tercers han de fer-nos la justificació. També el nostre pressupost el que fa, i 
com que això ens ho trobem molt en el Pla “Xarxa”, que és plurianual, les Meses de 
Concertació son plurianuals, ens trobem amb que el primer any tenim unes demandes 
molt baixes, un nivell d’execució molt baix i, en canvi, el darrer any de mandat el nivell 
d’execució és molt més alt. Quina és la conseqüència d’això, i quina és la proposta 
que fa aquest equip de govern? És que, en el moment en què es detecta aquesta 
baixa execució del pressupost i quan tenim la liquidació, per tant, del pressupost, 
nosaltres podem saber quins són els romanents i aquests romanents els hem d’activar 
per a  inversió sostenible. Per tant, són romanents que ens han de servir d’una banda 
o bé per eixugar deute, si és el cas, i per tant ens trobem amb aquesta obligació legal, 
però en cas que no ens trobem amb aquesta obligació legal podem tenir l’oportunitat 
d’aixecar més inversió que puguem enviar als ajuntaments. Per tant, la lectura que fem 
és, d’una banda, evidentment, que hem de poder fer una circular i una instrucció als 
diferents departaments per tal que siguin molt acurats i puguem justificar perfectament 
aquelles situacions en què ens trobem un pressupost que s’executa d’una manera que 
per a nosaltres no seria la més adequada. Estem a un vuitanta per cent en algunes 
àrees. Podem entendre que hi hagi un vint per cent, però en les àrees en les quals 
estem a un quaranta per cent, això no es justifica i, per tant, hem de provocar una 
rectificació d’aquestes situacions i veure si és que hem pressupostat malament, de 
cara a l’any següent. Però a més, jo crec que el que políticament ens interessa és que 
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allò que no hem executat, que no ho perdem i, per tant, poder-ho aglutinar per 
exemple amb alguna modificació del pressupost per partides d’inversió que arribin als 
ajuntaments. I aquesta és la valoració més política que jo li faria. Per això son útils 
aquests informes de seguiment.  
 
El president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, diu: Agraïm la seva 
explicació. Nosaltres hem fet referència a diferents programes per defecte, però també 
hi ha algun grau d’execució que està molt per sobre i, en aquest cas, també entenem 
que s’han de reconsiderar i, en aquest cas, parafrasejo una intervenció que crec 
recordar que el senyor Ciurana va fer, no se si a la Comissió d’Hisenda, perquè és 
possible que un programa tingui un índex d’execució molt elevat i, finalment, aquell 
programa no respongui, per exemple, als objectius que vostès tenen en el seu propi 
Pla de Mandat. 
 
La presidenta, senyora Conesa, diu: En tot cas, estarem atents perquè, evidentment, 
son indicadors que ens ajuden a millorar. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2015/7775.-
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
 
“En data 13/10/2015ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de data 15 d'abril de 2015 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de reposició de pintura 
dels passos de vianants existents, a la carretera B-432 al PK 12+060 i al PK 12+400, 
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Prats de Lluçanès (expedient núm. 
2015/7775). 
 
En data 15/12/2015els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en data 15 d'abril 
de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació: 
 
- Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en cap 

moment el trànsit ni als vianants, seguint la norma vigent. Les obres estaran 
perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 
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- En tot moment es mantindrà la carretera i tots els seus elements funcionals en 
perfecte estat de funcionament, es a dir lliures de terres i qualsevol material resultant 
de les obres a executar 

 
- Els passos es reposaran amb pintura acrílica blanca retroreflectant i antilliscant. 
 
- 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 a 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’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 Ajuntament de Prats de Lluçanès, autorització 
d’obres de reposició de pintura dels passos de vianants existents, a la carretera B-432 
al PK 12+060 i al PK 12+400, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Prats 
de Lluçanès (expedient núm. 2015/7775), 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 Prats de Lluçanès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Prats de Lluçanès (08513), Passeig del Lluçanès, 
s/n, Edifici Cal Bach, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra, en resolució de l’expedient núm. 2015/7869.-
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
 
“En data 19/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Aguilar de Segarra de data 14 d'octubre de 2015 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètols de 
codi, a la carretera N-141g,al PK 0+300 i al PK 0+360, ambdós marges, tram no urbà, 
al terme municipal d’Aguilar de Segarra(expedient núm. 2015/7869). 
 
En data 10/12/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Aguilar de Segarra en data14 
d'octubre de 2015 i d’acord amb el quedisposen 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. 

 
-  L’ajuntament haurà de garantir el sentit de circulació que s’elimina per un punt amb 

visibilitat, degudament senyalitzat i amb les condicions geomètriques i de 
conservació adequades segons normativa de traçat vigent, per garantir l’accessibilitat 
dels seus usuaris. 

 
- Els senyals sol·licitats seran de 90 i nivell de reflectància HIP (nivell 2). 
 
- Els senyals es situaran fora de voral i cuneta per facilitar els treballs de conservació 

de la carretera. 
 
- Els senyals a situar a la carretera, no taparan altre senyalització existent a la mateixa 

carretera, i seran visibles pels conductors almenys a una distància de 60m. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 d'Aguilar de Segarra, autorització 
d’obres d’instal·lació de rètols de codi, a la carretera N-141g, al PK 0+300 i al PK 
0+360, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Aguilar de Segarra 
(expedient núm. 2015/7869), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a L’Ajuntament d'Aguilar de Segarra, amb 
domicili a efectes de notificacions a Aguilar de Segarra (08256), carrer Raval, s/n, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
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18.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Polinyà, en resolució de l’expedient núm. 2015/7976.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“En data 21/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Polinyà de data 14 d'octubre de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de millora de voreres, a la 
carretera BV-1421 del PK 0+000 al PK 0+200,ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal de Polinyà (expedient núm. 2015/7976). 
 
En data 27/11/2015 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 Polinyà en data 14 d'octubre 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: 
 
- 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 el tram d’obres, es crearà un itinerari segur pels vianants. 
 
- 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. 

 
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. 
 
- 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. 
 
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 Polinyà, autorització d’obres de 
millora de voreres, a la carretera BV-1421 del PK 0+000 al PK 0+200,ambdós marges, 
tram urbà, al terme municipal de Polinyà (expedient núm. 2015/7976), 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 Polinyà, amb domicili a 
efectes de notificacions a Polinyà (08213), Pl. Vila, 1, amb indicació dels recursos 
procedents.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2015/8109.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal 
següent: 
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“En data 26/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Navàs de data 22 d'octubre de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera B-423, tram no urbà, 
al terme municipal de Navàs(expedient núm. 2015/8109) d’: 
 

 Instal·lació de tres rètols de lames, al PK 7+270,ambdós marges. 
 Instal·lació d’un rètol de lames, al PK 9+400, marge esquerre. 

 
En data 14/12/2015 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 Navàs en data22 d'octubre de 2015 i 
d’acord amb el quedisposen 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 FAVORABLEMENTla sol·licitud condicionada a: 
 

- Evitar elements a la immediata proximitat de la calçada, com són els suports de 
fusta dels rètols, que poden ser causa d’impactes en cas de sortida de vehicles 
de la calçada. 

 
- Evitar que l’usuari del vehicle pari a la calçada per llegir les mencions en els 

rètols instal·lats i pugui crear un problema de seguretat vial. 
 

- No dificultar les feines de conservació de la carretera.  
 

Concretament les condicions de la instal·lació són les següents: 
 

 Referent a la sol·licitud de pròrroga de la retirada dels cartells, la situació 
actual està fora del Reglament de Carreters vigent, tal i com es va exposar 
al Requeriment amb nº d’expedient 2015/196. Per mantenir la instal·lació 
s’han de complir les condicions que s’exposen a continuació. 

 
 Referent a la instal·lació dels rètols: 

 
 Al PK 7+270: S’optimitzaran els rètols a dos en lloc dels tres instal·lats. La 

instal·lació s’executarà dins de l’accés, a 15m de l’aresta exterior de la 
calçada segons el document “Condicions tècniques i criteris d’implantació 
de la senyalització d’accessos”de la Generalitat de Catalunya. 

 
 Al PK 9+400: La instal·lació s’executarà dins de l’accés a Castelladral, a 

15m de l’aresta exterior de la calçada segons el document “Condicions 
tècniques i criteris d’implantació de la senyalització d’accessos”de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
- 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. 
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- 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 a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
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 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

52 
 

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 Navàs, autorització d’obres a la 
carretera B-423, tram no urbà, al terme municipal de Navàs (expedient núm. 
2015/8109) d’: 
 

 Instal·lació de tres rètols de lames, al PK 7+270,ambdós marges. 
 Instal·lació d’un rètol de lames, al PK 9+400, marge esquerre. 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anysdes 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 Navàs, amb domicili a 
efectes de notificacions a Navàs (08670), Plaça de l'Ajuntament, 8, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Montclar, en resolució de l’expedient núm. 2015/8224.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“En data 28/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Montclar de data 21 d'octubre de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d’un reposició de rètol S-320, 
a la carretera BV-4131 al PK 2+590, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Montclar(expedient núm. 2015/8224). 
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En data 15/12/2015 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 Montclar en data21 d'octubre de 
2015 i d’acord amb el quedisposen els articles 91 i següents del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació: 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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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 Montclar, autorització d’obres de 
reposició d’un rètol S-320, a la carretera BV-4131 al PK 2+590, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Montclar (expedient núm. 2015/8224), que s’hauran de dur 
a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a Ajuntament de Montclar, amb domicili a 
efectes de notificacions a Montclar (08605), Casa de la Vila s/n, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Sr. G.A.H., en resolució de l’expedient núm. 2015/8352.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En data 30/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. G.A.H. de data 9 d'octubre de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a la 
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carretera BV-3001 al PK 9+000, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Cardona(expedient núm. 2015/8352). 
 
En data 24/11/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Gerard Andreu Hernández en data9 d'octubre de 
2015 i d’acord amb el que disposen l’article 128.1 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació: 
 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 

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

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

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

mitjançant dos tubs de formigó d’un diàmetre mínim de 40 centímetres que permetin 
el desguàs de la cuneta. Els tubs es mantindran en bon estat de conservació. 

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

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

 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

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

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

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

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

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

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 
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- Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de 
domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de 
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la finca 
i mai cap a la calçada de la carretera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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. 
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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’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 G.A.H., autorització d’obres de condicionament 
d'accés existent, a la carretera BV-3001 al PK 9+000, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal de Cardona (expedient núm. 2015/8352), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. G.A.H., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Sr. D.C.T., en resolució de l’expedient núm. 2015/8444.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En data 03/11/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de D.C.T. de data 19 d'octubre de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de pavimentació d'un accés privat i 
condicionament del seu drenatge pluvial, a la carretera BP-1432 del PK 26+752 al PK 
26+768, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès 
(expedient núm. 2015/8444). 
 
En data 01/12/2015 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 David Camarero Torrecillas en data19 d'octubre de 
2015 i d’acord amb el que disposa l’article 104 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 haurà de donar avís del començament de l'operació al 

personal d'explotació de la carretera. 
 
- En cap cas, s’incrementaran les amplades de l’accés existent. 
 
S’efectuarà un replanteig de les obres conjuntament amb l’oficial especial de permisos 
de la zona. 
 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 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 D.C.T., autorització d’obres de pavimentació d'un 
accés privat i condicionament del seu drenatge pluvial, a la carretera BP-1432 del PK 
26+752 al PK 26+768, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de l’Ametlla del 
Vallès (expedient núm. 2015/8444), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a D.C.T., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Sr. I.C.G., en resolució de l’expedient núm. 2015/8693.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
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“En data 10/11/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. I.C.G. de data 5 de novembre de 2015 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol amb la menció 
"Restaurant - Bar Can Salada", a la carretera BV-3003 al PK 6+000, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Sant Mateu de Bages(expedient núm. 2015/8693). 
 
En data 11/12/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. I.C.G. en data5 de novembre de 2015 i d’acord 
amb el quedisposen 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. 

 
- La instal·lació s’efectuarà en el PK 5+960 de la BV-3003, marge esquerre, a 

l’interior de l’accés a Sant Mateu de Bages, a 15m de l’aresta exterior de la 
calçada, seguint les indicacions del document “Condicions Tècniques i criteris 
d’implantacióde la senyalització d’accessos” de la Generalitat de Catalunya, del 
maig de 2013. 

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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, al Sr. I.C.G., autorització d’obres d’instal·lació de 
rètol amb la menció "Restaurant - Bar Can Salada", a la carretera BV-3003 al PK 
6+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Mateu de Bages 
(expedient núm. 2015/8693), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. I.C.G., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Sr. X.B.V., en resolució de l’expedient núm. 2015/9177.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En data 19/11/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor X.B.V. de data 12 de novembre de 2015 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres, a la carretera BV-4341, al terme 
municipal de Lluçà(expedient núm. 2015/9177) de: 
 

 Conservació d'edificació, al PK 10+930, marge esquerre ,tram no urbà. 
 Instal·lació de plaques fotovoltaiques, al PK 11+000, marge esquerre, tram no 

urbà. 
 Instal·lació de conducció amb encreuament, al PK 11+235, ambdós marges, 

tram no urbà.  
 Instal·lació de conducció en paral·lelisme, del PK 11+235 al PK 11+285,marge 

esquerre. 
 
En data 15/12/2015els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per X.B.V. en data 12 de novembre de 2015 i d’acord 
amb el que disposen els articles 84, 101, 104.c i 104.d, 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 
 
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 

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

 
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà 

l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del 
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de 

domini públic. 
 
- 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. 
 
- No s’afectaran els ponts ni les obres de fàbrica llevat que s’autoritzi expressament. 
 
Conservació d'edificació 
 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general 

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

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

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

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

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- Davant la línia d’edificació no són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i 

instal·lacions existents que impliquin un augment de volum de l’edificació existent. 
 
Instal·lació de plaques fotovoltaiques 
 
- Tota la instal·lació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter 

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

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

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

 
Instal·lació de conducció amb encreuament 
 
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 

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

 
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà 

l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del 
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Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de 

domini públic. 
 
- No son autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho són 

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

d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- La rasa serà perpendicular a l'eix de la carretera i la seva obertura es realitzarà per 

fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit el nombre de carrils que 
s'indiqui en les condicions específiques (que, com a mínim, sempre serà un) sense 
que pugui romandre obert més de vuit hores consecutives cap tram de rasa. 

 
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals 

condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les menors 
pertorbacions possibles al trànsit. 

 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- La conducció o línia anirà allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per 

permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense necessitat 
d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la rasant de la 
carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les reparacions necessàries 
s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la Diputació de Barcelona. 

 
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10. 
 
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu 

degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit. 
 
- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la 

capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos 
dies com a màxim. 

 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada amb un mínim d’un 

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

 
- Les obres s'iniciaran en un termini màxim de 30 dies des de la signatura de l'Acta de 

Replanteig amb l'Oficial Especial de Permisos. Així mateix, un cop finalitzades, es 
signarà l'Acta de Final d'Obres a partir de la qual comença a contar el període de 
garantia. 
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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 a 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 103 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de carreteres, estableix el següent: 
 
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
 
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
 
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
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103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer, 
derivats directament o indirecta de les actuacions.” 
 
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 6.000 euros que es podrà 
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les 
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, el senyor Xavier Bonet Viura serà responsable dels perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la 
reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o 
indirecta de les obres de conservació d'edificació, d’instal·lació de plaques 
fotovoltaiques, d’instal·lació de conducció amb encreuament i en paral·lelisme.  
 
L’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia 
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte. 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients; de 316,5 euros, per concessió 
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de conduccions 
subterrànies d'aigua, gas, electricitat, clavegueram, telefòniques i altres similars 
incloent-hi els túnels, fins a 1 metre quadrat de secció i de 474,6 euros, per ocupació i 
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per conduccions 
subterrànies. 
 
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, prèvia constitució de la garantia per import de 6000.0 euros a la 
qual fa esment la part expositiva de la present resolució, salvat el dret de propietat i 
sens perjudici de drets de tercers i d’altres competències concurrents, al senyor Xavier 
Bonet Viura, autorització d’obres, a la carretera BV-4341, al terme municipal de 
Lluçà(expedient núm. 2015/9177) de: 
 

 Conservació d'edificació, al PK 10+930, marge esquerre, tram no urbà. 
 Instal·lació de plaques fotovoltaiques, al PK 11+000, marge esquerre, tram no 

urbà. 
 Instal·lació de conducció amb encreuament, al PK 11+235, ambdós marges, 

tram no urbà.  
 Instal·lació de conducció en paral·lelisme, del PK 11+235 al PK 11+285,marge 

esquerre. 
 

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit 
en la part expositiva del present decret. 
 
Segon.- DEMORAR l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució d’una garantia per 
import de 6.000 euros.  
 
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients, de 316,5 
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la 
instal·lació de conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat, clavegueram, 
telefòniques i altres similarsincloent-hi els túnels, fins a 1 metre quadrat de secció i de 
474,6 euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de 
domini públic per conduccions subterrànies.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució al senyor X.B.V., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa la cancel·lació de la garantia relativa a 
l’autorització d’obres atorgada a Copisa Constructora Pirenaica, SA, en 
resolució de l’expedient núm. 2010/3280.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
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“En data 10 de juny de 2010, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a Copisa Constructora Pirenaica, S.A. les obres de: 
 

 construcció de variant de la BV-5201, a la carretera BV-5201, del punt 
quilomètric 4+850 al 5+150, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
de Sant Julià de Vilatorta; 

 construcció de variant de la BV-5201 (rectificació de corba prop túnel de 
Romagats), a la carretera BV-5201, del punt quilomètric 5+400 al 5+550, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Sadurni d’Osormort; 

 construcció de variant de la BV-5201 i modificació de l'estructura, a la 
carretera BV-5201, del punt quilomètric 7+200 al 7+750, ambdós marges, tram 
no urbà, al terme municipal de Sant Sadurni d’Osormort;  

 construcció de variant de la BV-5201 i d'estructura nova, a la carretera BV-
5201, del punt quilomètric 8+200 al 9+400, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Sadurni d’Osormort;  

 contrucció d’estrep i pila de viaducte en el domini públic de la BV-5201, a la 
carretera BV-5201, punt quilomètric 9+430, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Sadurni d’Osormort; 

 construcció de pila de viaducte en el domini públic de la BV-5201, a la 
carretera BV-5201, punt quilomètric 10+600, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Sadurni d’Osormort;  

 modificació de talusosde la carretera, a la carretera B-522, punt quilomètric 
2+800, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Gurb; 

 modificació de talusos de la carretera, a la carretera N-141d, punt quilomètric 
3+700, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes;  

 construcció de falç túnelsota la BV-5202, a la carretera BV-5202, del punt 
quilomètric 1+900 al 2+100, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
de Sant Julià de Vilatorta;  

 modificacions de la traça de la carretera, a la carretera BV-5251, punt 
quilomètric 0+500, ambdós marges, en el terme municipal de Sant Sadurní 
d’Osormort;  

 construcció de falç túnel sota la BV-5202 i altres actuacions a la calçada, a 
la carretera BV-5202, punt quilomètric 0+500 al 2+100, ambdós marges, tram 
urbà, en el terme municipal de Sant Julià de Vilatorrada (Exp. de permisos 
2010/3280). 

 
En la mateixa resolució s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per 
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà 
una garantia de 100.000 euros que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de 
la signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels 
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements 
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques 
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, Copisa 
Constructora Pirenaica, S.A. serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar 
al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes 
i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres de: 
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- construcció de variant de la BV-5201, en el terme municipal de Sant Julià de 
Vilatorta. 

 
- construcció de variant de la BV-5201 (rectificació de corba prop túnel de 

Romagats), en el terme municipal de Sant Sadurní d’Osormort. 
 

- construcció de variant de la BV-5201 i modificació de l'estructura, en el terme 
municipal de Sant Sadurní d’Osormort. 

 
- construcció de variant de la BV-5201 i d'estructura nova, en el terme municipal de 

Sant Sadurní d’Osormort 
 

- contrucció d´estrep i pila de viaducte en el domini públic de la BV-5201, en el 
terme municipal de Sant Sadurní d’Osormort 

 
- contrucció de pila de viaducte en el domini públic de la BV-5201, en el terme 

municipal de Sant Sadurní d’Osormort. 
 

- modificació de talusos de la carretera, a la carretera B-522, en el terme municipal 
de Gurb. 

 
- modificació de talusos de la carretera a la carretera N-141d, en el terme municipal 

de Calldetenes. 
 

- construcció de falç túnel sota la BV-5202 i altres actuacions a la calçada, en el 
terme municipal de Sant Julià de Vilatorta. 

 
- modificació de la traça de la carretera, a la carretera BV-5251, en el terme 

municipal de Sant Sadurní d’Osormort.” 
 
En data 05/07/2010 l’empresa Copisa Constructora Pirenaica, S.A., constituí la 
garantia a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona per un import de 100.000 euros 
(assentament núm. 1000144502). 
 
En data 23/10/2014 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres 
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat 
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el 
còmput del període de garantia de 12 mesos. 
 
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 25/11/2015 han emès informe del següent 
tenor literal:  
 
“S’informa FAVORABLEMENT sobre la devolució de la garantia al titular de 
l'autorització de referència, al no haver-se observat cap anomalia en els treballs 
executats.” 
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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’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.- CANCEL·LAR, d’ofici, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
Diputació per Copisa Constructora Pirenaica, S.A., per import de 100.000 euros, per 
respondre de la correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient número 
2010/3280, així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats 
directament o indirecta de les esmentades obres (data d’expedició 05/07/2010; 
assentament número 1000144502). 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a Copisa Constructora Pirenaica, S.A., amb 
domicili a efectes de notificacions a l’Hospitalet de Llobregat (08902), Plaça Europa, 2-
4 – Torre Copisa, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa la denegació de l’autorització d’obres de 
construcció d’edificació, sol·licitada per Nando Jubany, SL, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/6967.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En data 16/09/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Nando Jubany, SL de data 10 de setembre de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'edificació, a la 
carretera N-141d al PK 3+600, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Calldetenes (expedient núm. 2015/6967). 
 
En data 21/10/2015 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 Nando Jubany, SL en data 10 de setembre de 2015 i 
d’acord amb el que disposen els articles 82,83.2, i 86 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada pels motius que s'expressen a continuació: 
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 Revisada la nova documentació de l’edificació sol·licitada, que actualment 
està en construcció, aquesta no es pot considerar instal·lació fàcilment 
desmontable: per procedir a desmontar-la és necessària la mateixa 
maquinària que per enderrocar un edifici.  
 

 Per altra banda, en el lloc on s’està executant, no es pot autoritzar la 
construcció d’una edificació doncs el terreny està classificat de no urbà.”  

 
Atès el que disposen els articles 82, 83.2 i 86 del Decret 293/2003, de 18 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres: 
 
“Article 82 
Autoritzacions 
 
Dins de la zona d'afectació, per efectuar qualsevol tipus d'activitat, la realització 
d'obres o instal·lacions, fixes o provisionals, canviar l'ús o finalitat de les existents i 
operacions de plantació o tala d'arbres, és necessària la prèvia autorització dels 
serveis territorials en ús de les seves competències i, sempre, sens perjudici d'altres 
competències concurrents. 
 
No cal autorització prèvia per a la realització dels treballs propis dels conreus 
agrícoles, sempre que no en resulti afectada de cap manera la seguretat viària. 
 
Transcorreguts quatre mesos des de la presentació de la sol·licitud d'autorització 
sense que s'hagi notificat resolució expressa per l'òrgan competent, la sol·licitud 
s'entendrà desestimada. 
 
Article 83.2 
Usos autoritzables en la zona d'afectació 
 
A la zona d'afectació es poden realitzar, amb l'autorització prèvia , els usos següents: 
2. Pel davant de la línia d'edificació, de forma temporal, edificacions o instal·lacions 
fàcilment desmuntables i sempre amb caràcter de precari. 
 
Article 86 
Delimitació general 
 
86.1 La línia d'edificació s'estableix a banda i banda de la carretera. En la zona 
compresa entre la línia i la carretera es prohibeix qualsevol tipus d'obra de construcció, 
reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin imprescindibles per a la conservació 
i el manteniment de les construccions existents.  
 
86.2 La línia d'edificació s'ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l'aresta 
exterior de la calçada, a 50 m en les autopistes, les vies preferents i les variants que 
es construeixen amb l'objecte de suprimir les travesseres de població, i a 25 m en la 
resta de carreteres. 
 
86.3 Als efectes de la delimitació de la línia d'edificació, els ramals d'enllaços i les vies 
de gir d'interseccions que formin part d'alguna xarxa de carreteres tenen la mateixa 
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consideració que la via de menor categoria d'entre les que es connectin i, en qualsevol 
cas, tenen com a mínim la consideració de carretera convencional. En el cas de 
ramals d'enllaços o d'accessos a elements funcionals d'autopistes en règim de 
concessió, la línia d'edificació s'ha de situar a 50 m de la calçada del ramal d'enllaç o 
d'accés, si aquest vial forma part de la concessió.” 
 
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.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres de construcció 
d'edificació, a la carretera N-141d al PK 3+600, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 2015/6967), sol·licitada per Nando 
Jubany, SL. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a Nando Jubany, SL, amb domicili a efectes 
de notificacions a Calldetenes (08506), Ctra. de Sant Hilari, s/n, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa la denegació de l’autorització d’obres 
d’instal·lació de panell informatiu, sol·licitada per I-magina Divulgació, SL, en 
resolució de l’expedient núm. 2015/8112.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 

 
“En data 26/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de I-magina Divulgació SL de data 01 d'octubre de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de panell 
informatiu  S-730, a la carretera BV-1435 al PK 10+835, marge dret, tram no urbà,al 
terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana(expedient núm. 2015/8112). 
 
En data 24/11/2015 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 I-magina Divulgació SL en data01 d'octubre de 2015 i 
d’acord amb el quedisposen els articles 91 i següents del Reglament general de 
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carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada pels motius que s'expressen a continuació: 
 

 El lloc d’instal·lació d’quest rètol indicatiu no compleix amb allò que 
estableix l’article 97.1 del Reglament General de carreteres. 

 
 Així mateix, aquest rètol no compleix amb els criteris d’implantació de la 

circular 1/2013 de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre de la Generalitat de Catalunya sobre les condicions tècniques i 
criteris d’implantació de la senyalització d’accessos i d’ activitats. 

 
 No obstant, us informen que aquest rètol, previa sol·licitud d’autorització i 

d’acord amb l’esmantada circular 1/2013 , es podria autoritzar dins de 
l’accés a l’activitat, a una distància mínima de 15 m comptats des de 
l’aresta exterior del voral de la calçada i sempre fora de les zones de 
domini públic i servitud de la carretera.  

 
Atès el que disposa l’article 91 i següents del Decret 293/2003, de 18 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
“Publicitat i rètols 
 
Article 91 
Prohibició 
 
91.1 Es prohibeix la realització de publicitat, excepte en els trams urbans, en una 
franja de 100 m mesurada des de l'aresta exterior de la calçada. Es prohibeix, en 
qualsevol cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic dels trams no urbans 
de la carretera. 
 
Aquesta prohibició no dóna dret a indemnització. 
 
91.2 La prohibició establerta en l'apartat anterior afecta a tots els elements de la 
instal·lació publicitària, i inclou la fixació de rètols, la col·locació de suports i qualsevol 
manifestació de l'activitat publicitària, dibuixos pictogrames, anagrames, senyals 
lluminosos i acústics i, en general, qualsevol reclam per atreure l'atenció de la persona 
usuària de la carretera. 
 
91.3 A efectes d'aquest Reglament, s'entén per visible tota instal·lació publicitària que 
resulti llegible o comprensible des de la part de la zona de domini públic de la 
carretera, i en qualsevol cas els rètols quina segona major dimensió sigui superior al 
10% de la seva distancia a l'aresta exterior de la calçada o aquells, que per les seves 
característiques o lluminositat, vistos des de qualsevol punt de la plataforma de la 
carretera, puguin produir enlluernaments, confusió o distracció a les persones 
usuàries, o siguin incompatibles amb la seguretat de la circulació viària.” 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
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Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’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.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres d’instal·lació de panell 
informatiu S-730, sol·licitada per I-magina Divulgació SL, (expedient número 
2015/8112). 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a I-magina Divulgació SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a Bigues i Riells (08416), carrer Font dels Ermots, s/n, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
de la minuta del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, que té per objecte establir un marc de 
col·laboració en l’àmbit bibliotecari i consolidar la cooperació institucional.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova el present Dictamen, que és 
del tenor literal següent: 

 
“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques (GSB), 
presta servei i recursos a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de 
Barcelona.  
 
El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya és un a corporació de 
dret públic, que té com a objectiu vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats 
responguin als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici 
professional en aquest àmbit, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica 
i de les obligacions deontològiques de la professió. 

 
L’objectiu d’aquesta col·laboració és el desenvolupament dels bibliotecaris de la xarxa 
i millora dels serveis de la biblioteca pública en el conjunt del territori. 
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Ambdues entitats han manifesta interès de coordinar-se i col·laborar i en aquest sentit 
tenen la voluntat de regular la seva col·laboració dirigida a potenciar els objectius 
comuns.  
 
Els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010 de la Llei, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, permeten la subscripció de convenis administratius per a 
l’assoliment dels seus fins i l’execució de les seves competències.  
 
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, 
subapartat 4.b.1) 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la minuta del conveni específic de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, amb 
l’objecte d’establir un marc de col·laboració en l’àmbit bibliotecari, d’acord amb la 
minuta de conveni que a continuació es transcriu: 

 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS-DOCUMENTALISTES DE CATALUNYA  
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, President 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, facultat 
d’acord amb el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8749/15, de data 
8 d’octubre de 2015 (publicat al BOPB de13 d’octubre de2015), sobre nomenament de les 
presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de 
l’exercici de competències, assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 
10481/15, de data 13 de novembre de 2015. 
 
Per altra banda, Daniel Gil Solés, president del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya amb seu al carrer Ribera, 8 de Barcelona CIF Q-0878005-H. 
 
Les parts esmentades es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i, a l’efecte,  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques (GSB), 
presta servei i recursos a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona.  
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2. El Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya és una corporació de 
dret públic, que té com a objectiu vetllar perquè l'actuació dels seus col·legiats respongui als 
interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici professional en aquest 
àmbit, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions 
deontològiques de la professió. 
 
3. L’objectiu d’aquesta col·laboració és el desenvolupament dels bibliotecaris de la xarxa i 
millora dels serveis de la biblioteca pública en el conjunt del territori. 
 
4. Que la minuta del present conveni marc va ser aprovada per la Junta de Govern de data 
 
5. Que son d’aplicació a l’actuació proposada els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, i els arts. 108 
a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents:  
 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (en endavant COBDC) i la Diputació de 
Barcelona, atenent al treball actual d’ambdues institucions en l’àmbit bibliotecari, per tal de 
consolidar la cooperació institucional.  
 
Segon.- ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
 
El desenvolupament d’aquest conveni es centrarà principalment en els següents àmbits i 
actuacions: 
  

 col·laboració en la promoció de la professió; 
 col·laboració en accions de formació 
 participació del personal de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona com 

a docents; 
 intercanvi de professionals; 
 participació en accions formatives; 
 col·laboració en  grups de treball especialment en l’àmbit de la biblioteca pública 
 col·laboració en l’organització de jornades en matèria bibliotecària i documentalista 
 col·laboració en el sí del Registre d’Usuaris del Col·legi (en endavant RUSC) en el 

que la Diputació participa com a membre institucional adherit al Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 

 promoure la participació d’altre part en les comissions liderades per cada entitat; 
 comissió d’equipaments socio-culturals i comissió del llibre i lectura digital, de la 

COBDC. 
 futura comissió de selecció, promoguda per la Diputació de Barcelona 

 
Tercer.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Ambdues parts es comprometen a: 
 
a) aportar l’assessorament i els recursos tècnics necessaris per dur a terme l’objecte del 

conveni; 
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b) consignar la llegenda que es consensuï en la comissió de seguiment dels logotips de la 
Diputació de Barcelona i del COBDC en tota la documentació i propaganda escrita, 
gràfica, telemàtica, o d’altre tipus de les accions que es generin en el desenvolupament 
d’aquest conveni sessions; 
 

c) fer difusió de les diferents col·laboracions que es realitzin en el marc d’aquest conveni; 
 

d) garantir i protegir les dades personals de les persones físiques amb les que tinguin 
relació en l’execució del present conveni, així com els seus drets fonamentals i llibertats 
públiques, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal i la legislació vigent al respecte. És 
d’aplicació aquest compromís a les entitats signants, així com a les persones que hi 
treballen i a totes aquelles que participin en la realització de l’objecte del present 
conveni. 

 
Quart.- RÈGIM ECONÒMIC 
 
4.1.- En el supòsit que el desenvolupament d’aquest conveni es generin despeses, cada 
entitat es farà responsable de les seves despeses. 
 
4.2.- En el cas de la Diputació, atenent a la naturalesa i quantia d’aquesta despesa,  la seva  
tramitació seguirà el procediment establert per la Corporació i serà aprovada per l’òrgan 
competent.   
 
Cinquè.- VIGÈNCIA 
 
La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2016, 
es prorrogarà de forma tàcita cada any, excepte que alguna de les parts expressi per escrit, 
amb una antelació mínima de 2 mesos, la seva voluntat de no continuar amb aquesta 
col·laboració. 
 
Sisè.- CAUSES I FORMES DE RESCISSIÓ I/O EXTINCIÓ  
 

a)  Per avinença de les parts, manifestada per escrit. 
 
b)  Per la denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’anticipació. 
 
c)  Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 

 
d)  Per l’incompliment d’algun dels seus pactes per part d’alguna de les parts 

subscrivents. 
 

Setè.- SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI 
 
S’articularà mitjançant una comissió de seguiment que estarà formada per un representant 
de cadascuna de les parts o la persona o persones en què específicament es delegui. 
 
Aquesta comissió es reunirà una vegada cada any durant el darrer trimestre de l’any,  
 
Les seves funcions seran : 
 

a) garantir el correcte funcionament de les previsions establertes en el present 
conveni; 
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b) avaluar el desenvolupament del conveni; 
 

c) determinar les actuacions a dur a terme en el marc del conveni. 
 
Aquesta comissió es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que, com a mínim, una de 
les parts, així ho cregui necessari i ho comuniqui per escrit a l’altre part amb una antelació 
mínima de quinze dies. 
 
De cada reunió s’aixecarà l’acta oportuna i serà signada per a totes les parts. 
 
Vuitè.- NORMATIVA APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT  
 
En tot allò no previst en el present Conveni, s’aplicarà l’establert a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i a la resta de l’ordenament de règim local aplicable. 
 
Seran competents per resoldre qualsevulla controvèrsia entre les parts sobre l’objecte del 
present conveni els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa que siguin 
competents a la ciutat de Barcelona.” 

 
Segon.- FACULTAR al president delegat de l‘Àrea de Cultura, Educació i Esports per 
tal que adopti totes les resolucions i actes que siguin necessaris per al 
desenvolupament del conveni.  
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya” 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment, per delegació de la 
Presidència, la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació 
Cultural Educativa i Social Operativa de dones Pakistaneses (ACESOP), en el 
marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de 
lucre, i requerir el reintegrament de 284,56 € cobrats per avançat.- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria 
5623/14de subvencions, el 8 de maig de 2014 va adoptar un acord (núm. 194/14), 
mitjançant el qual s’atorgava una subvenció, entre a d’altres entitats, a l’Associació 
Cultural Educativa i Social operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP, en endavant), 
NIF G63950349, per un import màxim de mil tres-cents setanta-set euros amb seixanta 
dos cèntims (1.377,62 €) com a suport a la realització del projecte “Falah dona” entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014. 
 
A petició motivada d’aquesta entitat i d’acord al previst a les Bases reguladores de la 
convocatòria 5326/2014, el dia 16 de juliol de 2014, es va fer efectiu el pagament de 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

84 
 

sis-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-un euros ( 688,81 €) d’una bestreta del 50 % 
de l’import de la subvenció. 
 
En data 3 de juny de 2015, ACESOP va presentar en el Registre General de 
Documents de la Diputació de Barcelona un feix de factures acompanyades d’unes 
fotocòpies de parts inconnexes de diversos documents de diferents models dels 
homologats per la Diputació de Barcelona per realitzar les justificacions de subvenció. 
 
Atès la impossibilitat d’admetre a tràmit de pagament la documentació presentada per 
ACESOP, per falta de coherència formal i falta de la Memòria tècnica de les activitats 
executades, se’ls va retornar el feix de documents lliurats i se’ls va atorgar un termini 
de 10 dies hàbils per realitzar les subsanacions pertinents. 
 
En data 16 de juliol de 2015, dins del termini d’audiència, ACESOP va presentar al 
Registre de Factures el Compte Justificatiu Simplificat, núm. registre 1510028261, i les 
factures relacionades a l’Annex B.  
 
La revisió de l’Annex B d’aquesta justificació revela que imputen dues despeses no 
elegibles: les despeses de locomoció estan explícitament excloses en les Bases de la 
convocatòria i les despeses de diverses compres realitzades en un supermercat, per 
aliments, neteja i d’altres elements sanitaris, no són justificables dins del projecte 
subvencionat. La suma d’aquests dos conceptes rebutjats és de quatre-cents vint-i-set 
euros amb quaranta cèntims (427,40 €) (despeses relacionades en els núms. d’ordre 
2n i 4t). 
 
Així mateix, en concepte de despeses directes, únicament s’imputen tres-cents 
vuitanta-cinc euros (385,00 €), motiu per el qual l’import màxim de despeses indirectes 
que es pot admetre, d’acord a les Bases que regulen la convocatòria 5623/14, és de 
dinou euros amb vint-i-cinc cèntims (19,25 €). Per tant, la justificació efectivament 
practicada és de quatre-cents quatre euros amb vint-i-cinc cèntims (404,25 €). 
 
Atès que, ACESOP hauria d’haver justificat, com a mínim, mil tres-cents setanta-set 
euros amb seixanta-dos cèntims (1377,62 €), i únicament ha justificat correctament la 
quantitat de quatre-cents quatre euros amb vint-i-cinc cèntims (404,25 €). 
 
Atès que, en data 16.07.2014, ACESOP va cobrar per avançat una bestreta de sis-
cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-un cèntims (688,81 €), i no ha justificat al cent 
per cent aquest import amb les despeses imputades en la seva justificació. 
 
Atès que el pendent cobrat, i no justificat, és de dos-cents vuitanta-quatre euros amb 
cinquanta-sis cèntims (284,56 €). 
 
Vist l’art. 30 i l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions 
relatius a l’obligatorietat, per part del beneficiari, de practicar la justificació de la 
subvenció que li ha estat atorgada, així com que la justificació econòmica ha de fer-se 
amb les despeses elegibles que es deriven de l’objecte subvencionat, amb les 
restriccions que es marquin a les Bases reguladores de la subvenció. 
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Vistes les Bases reguladores de la convocatòria 5623/14 de subvencions, en relació a 
les despeses excloses, a l’import mínim a justificar i al tractament de les despeses 
directes i de els indirectes. 
 
Vist que el procediment de reintegrament de subvencions es regula per les 
disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en el Títol VI de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist el què es determina al punt j) de l’art. 14 i al l’art. 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions sobre les causes i l’obligatorietat de reintegrar els 
imports pagats indegudament. 
 
Es proposa l’aprovació, inicial, de la revocació parcial de la subvenció atorgada a 
ACESOP, per un import de nou-cents setanta-tres euros amb trenta-set cèntims 
(973,37 €). Transcorregut el període d’audiència, si ACESOP no ha presentat 
al·legacions, ni altres elements de prova, que subsanin la revocació dels 973,37 € , la 
revocació esdevindrà definitiva i ACESOP estarà obligada al reintegrament de l’import 
de dos-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims (284,56 €).  
 
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 disposen els apartats 
setè I.2.a) i setè II. a) 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 en el 
BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
En virtut de tot això, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció 
de la següent  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR, inicialment, la revocació parcial de la subvenció concedida a 
Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP), 
NIF G63950349, per un import de nou-cents setanta-tres euros amb trenta-set cèntims 
(973,37 €), import corresponent a despeses no justificades d’acord al que es detalla a 
la part expositiva del present decret. 
 
Segon.- CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies al beneficiari per tal que 
presenti les al·legacions, i altres elements de prova, que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- DECLARAR, en cas que la revocació esdevingui definitiva, l’obligació de 
l’Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP), 
NIF G63950349, a reintegrar l’import de dos-cents vuitanta-quatre euros amb 
cinquanta-sis cèntims (284,56 €), d’acord als terminis recollits a l’art. 62.2 de la Llei 
General Tributària, els quals es reprodueixen a continuació: 
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- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data en 
la qual la revocació esdevé definitiva fins al dia 20 del mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 

- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i últim del mes: des de la data 
en la qual la revocació esdevé definitiva fins al dia 5 del segon mes posterior o, 
si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la 
Diputació de Barcelona, número ES04 2013 0646 14 0200127175. Alternativament, 
l’obligat al pagament podrà tramitar el pagament personant-se a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Associació Cultural Educativa i Social 
Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP).” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment, per delegació de la 
Presidència, la revocació parcial de la subvenció concedida a la Fundació 
Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, en el marc de la convocatòria 
5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre, i requerir el 
reintegrament de 1.218,49€ cobrats per avançat.- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria de 
subvencions, núm. 5623/2014, el 8 de maig de 2014 va adoptar un acord (núm. 
194/14), mitjançant el qual s’atorgava una subvenció, entre a d’altres entitats, a la 
Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, NIF G59163204, per un import 
màxim de quatre mil set-cents vuitanta-cinc euros amb setze cèntims (4785,16 €) com 
a suport a la realització, durant l’any 2014, del projecte “Residència d’Estudiants per la 
Pau”. El termini de justificació finalitzava el dia 31 de març de 2015. 
 
En data 13.06.2014, el beneficiari presenta en el Registre Gral. de Documents de la 
Diputació de Barcelona l’acceptació expressa de la subvenció concedida. Tot seguit, a 
petició del beneficiari i d’acord a la base 20 de les Bases reguladores de la 
convocatòria 5326/2014, es va transferir a la Fundació Catalunya-Amèrica l’import 
d’una bestreta del 50 % de la subvenció.  
 
Aquesta fundació, per correu administratiu, el dia 28 de març de 2015 presenta la 
justificació de la referida subvenció mitjançant un Compte Justificatiu Simplificat, el 
qual és registrat al Registre de factures amb el número 1510013654 del dia 
02.04.2015. 
 
El 29.05.2015 es comunica al beneficiari el rebuig de la totalitat de les despeses 
imputades perquè són despeses de manutenció, de locomoció i d’adquisició de béns 
materials, conceptes tots ells explícitament exclosos en la base núm. 18 de les Bases 
reguladores de la convocatòria 5623/2014.  
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El 26.06.2015, dins del termini d’audiència que se’ls dóna en l’esmentat escrit de 
rebuig de la justificació, presenten un nou Annex B amb modificació de despeses 
imputades. 
 
El resum de la revisió de l’últim Annex B presentat és el següent: 
 

 
Núm. 

d’ordre 

Despeses no elegibles, 
explícitament excloses a les 

Bases de la convocatòria 
5623/2014 

 
Despeses directes, 

Elegibles 

 
Despeses 
indirectes, 
elegibles 

 
Concepte 

 
Import 

 
Concepte 

 
Import 

 
1 fins a 12 

 
Transport i diner 

de butxaca 

 
1.218,49 € 

   

 
13 fis a 16 

  
 

Taxes 
acadèmiques a la 

UAB 

 
3.500,00 € 

 

 
17 fins a 18 

     
66,67 € 

 
Així doncs, l’import justificat no són els quatre mil set-cents vuitanta-cinc euros amb 
setze cèntims (4.785,16 €) que la Fundació Catalunya-Amèrica declara, sinó la suma 
de les despeses elegibles admeses, d’acord a les Bases reguladores de la subvenció, 
l’import de els quals ascendeix a tres mil cinc-cents seixanta-sis euros amb seixanta-
set cèntims (3.566,67 €). 
 
Atès que l’import no justificat és mil dos-cents divuit euros amb quaranta-nou cèntims 
(1.218,49 €). 
 
Atès que la Fundació Catalunya-Amèrica ha manifestat, en reiterades ocasions, que 
no disposa d’altres despeses elegibles per aplicar a la justificació d’aquesta subvenció.  
 
Vist l’art. 30 i l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions 
relatius a l’obligatorietat, per part del beneficiari, de practicar la justificació de la 
subvenció que li ha estat atorgada, així com que la justificació econòmica ha de fer-se 
amb les despeses elegibles que es deriven de l’objecte subvencionat, amb les 
restriccions que es marquin a les Bases reguladores de la subvenció. 
 
Vistes les Bases reguladores de la convocatòria 5623/14 de subvencions, en relació a 
les despeses excloses, a l’import mínim a justificar i al tractament de les despeses 
directes i de els indirectes. 
 
Es proposa l’aprovació, inicial, de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la 
Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, NIF G59163204,la qual es 
concreta en una reducció de mil dos-cents divuit euros amb quaranta-nou cèntims 
(1.218,49 €); així com, en cas que la revocació esdevingui definitiva, es proposa la 
declaració de l’obligació que té la Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la 
Murtra, NIF G59163204, de reintegrar l’import de 1.218,49 €. 
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La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposen els apartats 
setè I.2.a) i setè II. a) 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 en el 
BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR, inicialment, la revocació parcial de la subvenció concedida a la 
Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, NIF G59163204, per un import 
mil dos-cents divuit euros amb quaranta-nou cèntims (1.218,49 €), import corresponent 
a despeses no justificades d’acord al que es detalla a la part expositiva del present 
decret. 
 
Segon.- CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies hàbils al beneficiari, a 
comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que presenti les 
al·legacions, i altres elements de prova, que consideri oportunes. Transcorregut aquest 
termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- DECLARAR, si la revocació esdevé definitiva, l’obligació de la l’entitat 
Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, NIF G59163204, de reintegrar 
l’import de mil dos-cents divuit euros amb quaranta-nou cèntims (1.218,49 €), d’acord 
als terminis recollits a l’art. 62.2 Llei General Tributària, els quals es reprodueixen a 
continuació: 
 

 Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data en 
la qual la revocació esdevé definitiva fins el dia 20 del mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
 Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la 

data en la qual la revocació esdevé definitiva fins el dia 5 del segon mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la 
Diputació de Barcelona, número ES04 2013 0646 14 0200127175. Alternativament, 
l’obligat al pagament podrà executar-lo personant-se a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni 
de la Murtra.” 
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31.- Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment, per delegació de la 
Presidència, la revocació total de la subvenció atorgada a la Fundació Privada 
Claperós, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats 
sense ànim de lucre, i el requeriment de reintegrament de l’import 4.785,16 € 
corresponent a la bestreta del 50% de la subvenció, cobrada per avançat.- 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: 
 
“En data 30 de gener de 2014 per acord de la Junta de Govern (reg. acords 30/14) es 
va aprovar les Bases reguladores de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, les 
quals es van publicar al BOPB de 4 de febrer del 2014.  
 
En data 8 de maig de 2014, per acord de la Junta de Govern (reg. d’acords 194/14), es 
van concedir una subvenció de quatre mil set-cents vuitanta-cinc euros amb setze 
cèntims (4.785,16€) a, entre d’altres entitats, la Fundació Privada Claperós, NIF 
G64157027, per realitzar el projecte “Apostem per tu”. 
 
En data 6 de juny de 2014, la Fundació Privada Claperós presenta en el Registre 
General de Documents la seva acceptació expressa de la subvenció, i des de la 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania es procedeix al pagament de la bestreta del 
50% de la subvenció atorgada a  aquesta entitat, mitjançant la comptabilització 
l’operació de reconeixement d’obligació número 1404030518 d’import dos mil tres-
cents noranta-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims (2.392,58€). 
 
El 31.03.2015, la Fundació Privada Claperós presenta la justificació de la subvenció 
rebuda, núm. 1510012520,la qual és rebutjada pels següents motius, entre d’altres: 
 

- Declaren un cost de l’activitat de 4.932,62 € quan el cost pressupostat en la 
sol·licitud és de 20.513,40 €. Aquesta diferència suposa una desviació en 
l’execució del projecte del 75,96%. És a dir, el beneficiari fa constar que 
únicament ha realitzat una quarta part del projecte subvencionat. 

 
- El cost de l’activitat no és, com a mínim, del doble de la subvenció rebuda. Per 

tan, s’incompleix amb el requisit assenyalat a la base 21.3.b): ”S’haurà d’indicar 
el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a mínim el doble 
del de la subvenció concedida”. 

 
El 18.06.2015, entra en el Registre de Factures, núm. 1510023239, el nou Compte 
Justificatiu Simplificat amb el qual la Fundació Privada Claperós dóna per esmenades 
les incidències comunicades referides a la justificació anterior. 
 
Revisat aquest darrer Compte Justificatiu, tot i que declaren un cost lleugerament 
superior (5.529,26 €), persisteixen els mateixos motius per els quals es va procedir al 
rebuig de l’anterior justificació. 
 
Atès que a l’expedient no hi ha constància de que la Fundació Privada Claperós hagi 
sol·licitat a la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania una reformulació a la baixa 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

90 
 

del projecte subvencionat, el beneficiari està obligat a l’execució del cent per cent del 
projecte en els termes formulats en la seva sol·licitud, els quals van motivar la 
concessió de l’ajut de 4.785,16 €. 
 
Atès que, d’acord a la base 21.3 b) de les referides Bases reguladores de la 
convocatòria 5623/2014, per meritar el dret a la subvenció constitueix un requisit 
indispensable declarar, i justificar, un cost d’execució del projecte subvencionat que 
sigui, com a mínim, del doble de l’import de la subvenció concedida. 
 

Atès que, als insistents requeriments adreçats a la Fundació Privada Claperós per tal 
que subsanessin l’Annex B del Compte Justificatiu de la subvenció amb una ampliació 
de la declaració de despeses i del cost d’execució del projecte, sempre han manifestat 
que no poden declarar més despeses que les ja indicades pel fet de que únicament 
han executat una quarta part del projecte. 
 
Atès que l’entitat beneficiària únicament ha executat, aproximadament, el 24,04% del 
projecte subvencionat. 
 
Vist el que es determina a la base 15.c), en quan a la justificació correcte de la totalitat 
de l’import exigit a les Bases de la convocatòria. 
 
Vist que la base 17.f) indica que el pressupost total presentat amb la sol·licitud és 
vinculant. 
 
Vist l’article 37, apartats b) i c), relatiu a les causes del reintegrament de les 
subvencions, del Text consolidat, de 28 d’octubre de 2014, referit a la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Vist el que es determina en els articles 32 i 91 del Reglament de la Llei 28/2003, de 17 
de novembre, General de subvencions aprovat per Real Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, en relació al finançament propi dels projectes i al reintegrament proporcional si el 
cost efectiu final de l’activitat resulta inferior al pressupostat. 
 
Per aquests motius, es proposa l’aprovació, inicialment, de la revocació total de la 
subvenció de quatre mil set-cents vuitanta-cinc euros amb setze cèntims (4.785,16€)  
atorgada a la Fundació Privada Claperós; així com, en cas que la revocació esdevingui 
definitiva, la declaració de l’obligació que té la Fundació Privada Claperós de reintegrar 
l’import de dos mil tres-cents noranta-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims 
(2.392,58€), quantitat cobrada per avançat en concepte de bestreta del 50% de la 
subvenció, la qual està prevista a la base 20 de les referides Bases reguladores de la 
convocatòria 5623/2014. 
 
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 disposen els apartats 
setè I.2.a) i setè II. a) 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 en el 
BOPB de 17 de setembre de 2015). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció de la següent:  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR, inicialment, per els motius indicats a la part expositiva d’aquest 
decret, la revocació total de la subvenció de quatre mil set-cents vuitanta-cinc euros 
amb setze cèntims (4.785,16 €), atorgada a la Fundació privada Claperós en el marc 
de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre (acord 
194/14). 
 
Segon.- CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies hàbils a l’interessat, 
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que presenti les 
al·legacions, i altres elements de prova, que consideri oportunes. Transcorregut aquest 
termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- DECLARAR, en cas que la revocació esdevingui definitiva, l’obligació de la 
l’entitat Fundació Privada Claperós, amb NIF G64157027, de reintegrar l’import de dos 
mil tres-cents noranta-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims (2.392,58€)  corresponent 
a la bestreta cobrada per avançat. d’acord als terminis recollits a l’art. 62.2 Llei General 
Tributària, els quals es reprodueixen a continuació: 
 

 Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data en 
la qual la revocació esdevé definitiva fins el dia 20 del mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
 Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la 

data en la qual la revocació esdevé definitiva fins el dia 5 del segon mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent 

 
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la 
Diputació de Barcelona, número ES04 2013 0646 14 0200127175. Alternativament, el 
beneficiari podrà tramitar el pagament personant-se a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Fundació Privada Claperós.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment, per delegació de la 
Presidència, la revocació parcial de la subvenció atorgada a la Fundación Acción 
Contra el Hambre, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre, i requerir el reintegrament de 1.653,83 € cobrats per 
avançat.- 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: 
 
En data 30 de gener de 2014 per acord de la Junta de Govern (reg. acords 30/14) es 
va aprovar les Bases reguladores de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, les 
quals es van publicar al BOPB de 4 de febrer del 2014.  
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En data 8 de maig de 2014, per acord de la Junta de Govern (acord 194/14), es va 
concedir una subvenció de sis mil dos-cents deu euros amb quaranta cèntims 
(6.210,40€) a, entre d’altres entitats, la Fundación Acción Contra el Hambre, NIF 
G81164105, per realitzar el projecte “Promoció de l’esperit emprenedor en persones 
joves en el municipi de Sant Boi de Llobregat”. 
 
En data 11 de juny de 2014, el beneficiari presenta a la Diputació de Barcelona la seva 
acceptació expressa de l’ajut i es procedeix al pagament de la bestreta del 50 % de la 
subvenció, d’acord a la base 20 de les Bases reguladores de la convocatòria 
5623/2014 d’aquesta subvenció. L’ import d’aquest pagament és de tres mil cent cinc 
euros amb vint cèntims (3.105,20€). 
 
El 31.03.2015, la Fundación Acción Contra el Hambre presenta la justificació d’aquesta 
subvenció, registre de factures núm. 1510014403,la qual és rebutjada pels següents 
motius, entre d’altres: 
 

- Falta presentar els comprovants de les despeses relacionades en l’Annex B. 
- D’acord a la base 18 de les referides Bases reguladores, les despeses 

relacionades amb em núm. d’ordre 12 i 13 no són subvencionables. 
- Les despeses relacionades en les posicions 18 i 19 (locomocions) no són 

subvencionables, d’acord a les exclusions que explícitament es relacionen en les 
referides Bases reguladores. 

- Aplicació de despeses indirectes imputades en una quantia superior al 5% de les 
despeses directes aplicades. 

 
El 16.07.2015, en resposta al nostre requeriment de subsanació, entra en el Registre 
de Factures el nou Compte Justificatiu Simplificat (núm. 1510027203 ) amb el qual la 
Fundación Acción Contra el Hambre dóna per esmenades les incidències per les quals 
se’ls va enviar requeriment de subsanació. 
 
Revisat aquest darrer Compte Justificatiu, tot i haver substituït algunes despeses 
errònies per despeses elegibles, la justificació de la subvenció es resumeix a 
continuació: 
 

 
 
 

Posició 

Despeses 
excloses a les 

Bases de la 
convocatòria 

5623/2014 

 
 
 

Posició

Despeses 
indirectes 
imputades

 
 
 

Posició

Despeses 
amb 

import 
erroni 

 
 
 

Posició 

Despeses 
directes 

imputades 

14 51,93 € 12 18,69 € 19 277,03 € --------  
15 51,93 € 19 228,95 € --------  --------  

--------  20 18,05 € --------  --------  
Totals 103,86 €  265,69 €  277,03 €  5.779,39 € 

 
Així, doncs, l’Import total de despeses realment justificades és de 6.045,08 € , i no dels 
6.210,40 € que s’indiquen en el Compte Justificatiu de la subvenció. 
 
En la sol·licitud de subvenció, l’import del projecte per el qual es demanava l’ajut 
econòmic era de 53.151,40 €; però únicament s’executa una part del mateix, l’import 
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de la qual és de 12.420,81 €: Import significativament inferior al dels recursos propis 
que, en el pressupost inicial, mencionaven disposar: 26.688,90 €. 
 
Atès que per un cost de 53.151,40 €, previst per a la realització del projecte, la 
Diputació de Barcelona ha atorgat un ajut econòmic de 6.210,40 €. 
 
Atès que la part efectivament executada, amb un cost de 12.420,81 €, representa el 
23,37% del pressupost inicialment projectat. 
 
Vist el què al respecte de les reduccions dels pressupostos es preveu a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i a la base 26 de les Bases 
reguladores de la convocatòria 5623/2014. 
 
Atès que, la Fundación Acción Contra el Hambre, el 16/07/2014, va cobrar una 
bestreta de tres mil cent cinc euros amb vint cèntims (3.105,20€) (núm. reconeixement 
d’obligació 1404025116),quan únicament els correspon cobrar una subvenció de mil 
quatre-cents cinquanta-un euros amb trenta-set cèntims (1.451,37€), es constata que 
han cobrat 1.653,83 €  en escreix, la qual no els correspon. 
 
Vist l’article 37, apartats b) i c), relatiu a les causes del reintegrament de les 
subvencions, del Text consolidat, de 28 d’octubre de 2014, referit a la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Vist el que es determina en els articles 32 i 91 del Reglament de la Llei 28/2003, de 17 
de novembre, General de subvencions, aprovat per Real Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, en relació al finançament propi dels projectes i al reintegrament proporcional si el 
cost efectiu final de l’activitat resulta inferior al pressupostat. 
 
Per tots els motius exposats, es proposa l’aprovació, inicial, de la reducció de la 
subvenció de 6.210,40 €, atorgada a la Fundación Acción Contra el Hambre, en la 
mateixa proporció en el qual s’ha reduït l’execució del projecte, un 76,63%; operació 
que dóna per resultat quatre mil set-cents cinquanta-nou euros amb tres cèntims 
(4.759,03 €). Per aquest motiu, el nou import de la subvenció és de mil quatre-cents 
cinquanta-un euros amb trenta-set cèntims (1.451,37 €). En el supòsit que la revocació 
esdevingui definitiva, es proposa declarar l’obligació de la Fundación Acción Contra el 
Hambre a reintegrar l’import de mil sis-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-tres 
cèntims (1.653,83€) ja que, d’acord al previst a la base 20 de les referides Bases 
reguladores de la convocatòria 5623/2014, ha cobrat per avançat, en concepte de 
bestreta del 50% de la subvenció, la quantitat de 3.105,20 €  la qual no ha estat 
justificada. 
 
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 disposen els apartats 
setè I.2.a) i setè II. a) 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 en el 
BOPB de 17 de setembre de 2015). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR, inicialment, per els motius indicats a la part expositiva d’aquest 
dictamen, la revocació parcial de la subvenció de 6.210,40€, atorgada a la Fundación 
Acción Contra el Hambre, NIF G81164105, la qual li va ser concedida en el marc de la 
convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre (acord 194/14). 
L’import de la reducció de l’ajut econòmic és concreta en quatre mil set-cents 
cinquanta-nou euros amb tres cèntims (4.759,03 €) i, per tant, l’import de la subvenció 
reconeguda, i justificada, és de mil quatre-cents cinquanta-un euro amb trenta-set 
cèntims (1.451,37€).  
 
Segon.- CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies hàbils al beneficiari, 
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquests acords, per tal que el beneficiari 
presenti les al·legacions, i altres elements de prova, que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- DECLARAR, en cas que la revocació esdevingui definitiva, l’obligació de la 
l’entitat Fundación Acción Contra el Hambre, amb NIF G81164105, de reintegrar 
l’import de mil sis-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-tres cèntims (1.653,83€) 
d’acord amb els terminis recollits a l’article 62.2 de la Llei General Tributària, els quals 
es reprodueixen a continuació: 
 

 Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data en la 
qual la revocació esdevé definitiva fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no 
fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la data 
en la qual la revocació esdevé definitiva fins el dia 5 del segon mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent 

 
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la 
Diputació de Barcelona, número ES04 2013 0646 14 0200127175, o bé efectuant el 
pagament personant-se a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Fundación Acción Contra el Hambre.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment, per delegació de la 
Presidència, la revocació total de les subvencions atorgades a les entitats El 
Safareig, grup de dones feministes de Cerdanyola del Vallès, Associació Social 
Romanesa-Catalana (ASOCROM), Associació de Colombianos Residentes en El 
Bages, Assemblea de Joves de Casserres i Associació Formació Permanent 
d’adults CREIXENT, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre, i el requeriment del reintegrament dels imports 
2.422,48 € (a SARAFEIG), 876,35 € (a ASOCROM), 375,00 € (a Joves Casserres) i 
976,35 € (CREIXENT) cobrats per avançat.- La Junta, de conformitat amb la 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

95 
 

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 Diputació de Barcelona, per acord, núm. 30/14, de la Junta de Govern, reunida en 
sessió el dia 30 de gener de 2014, va aprovar la convocatòria núm. 5623/2014 de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre així com les Bases reguladores de la 
concessió i gestió d’aquestes subvencions, les quals es van publicar al BOPB del dia 4 
de febrer de 2014. 
 
La Diputació de Barcelona, en el marc de la referida convocatòria de subvencions, el 
dia 8 de maig de 2014, va atorgar els ajuts econòmics a aquelles entitats participants 
que havien obtingut, en el procés de valoració tècnica dels projectes presentats amb la 
sol·licitud de subvenció, una puntuació superior o igual a 65 punts.  
 
La concessió de les subvencions es va adoptar per acord (núm. 194/14) de la Junta de 
Govern reunida en sessió ordinària del dia 8 de maig de 2014.  
 
Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2014 i el 
31 de desembre del mateix any. A la base núm. 21 de les referides Bases reguladores, 
es concreta que el termini de justificació de la subvenció finalitza el dia 31 de març de 
2015. 
 
A la finalització del termini de justificació, les entitats que no han presentat la 
preceptiva justificació de la subvenció, mitjançant el Compte Justificatiu Simplificat  
acompanyat de les factures i justificants de pagament que es relacionen a l’Annex B 
del Compte justificatiu, són: 
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RELACIÓ D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE QUE NO HAN PRESENTAT LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA 
SUBVENCIÓ  
ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, MITJANÇANT LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’IGUALTAT I CIUTADANIA,   
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 5623/2014, EL DIA 8.05.2014 
 

 
Tercer beneficiari 

 
NIF 

 
Actuació 

subvencionada 

Import 
subvenció 
concedida 

Import 
subvenció 
pendent 

de 
justificar 

Import 
bestreta 
pagada 

Núm. 
operació 

comptable 
AD 

 
Posició 

 
Aplicació 

pressupostària 

El Safareig, grup de 
dones feministes de 
Cerdanyola del 
Vallès 

 
G58410846 

Detecció I atenció de les 
violències masclistes 
vers les dones 

4.844,97 €
 

4.844,97 € 2.422,48€
 
1403001489 

 
38 

 
G/60300/23110/48900 

 
Ass. Social 
Romanesa – 
Catalana 
ASOCROM 

 
 
G62379417 

Programa transversal 
per promoure la 
convivència, la 
interacció 

1.952,70 €

 
 

1.952,70 € 876,35 €

 
 
1403001489 

 
 

92 

 
 
G/60300/23110/48900 

As.Colombianos 
Residentes en El 
Bages 
 

 
G64957632 

 
Integra*Dos Arte i 
Cultura 

980,00 €
 

980,00 € 0,0 €
 
1403001489 

 
113 

 
G/60300/23110/48900 

Assemblea de joves 
de Casserres 

 
G64145675 

Programa 
intergeneracional de 
formació de dones 

750,00 €
 

750,00 € 375,00 €
 
1403001489 

 
114 

 
G/60300/23110/48900 

Ass. Formació 
Permanent d’adults 
CREIXENT  

 
G59739623 

Formació permanent 
d’adults immigrants 1.952,70 €

 
1.952,70 € 976,35 €

 
1403001489 

 
138 

 
G/60300/23110/48900 
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Vist que, a l’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant, LGS), es determina l’obligatorietat, per part del beneficiari, de la 
presentació del compte justificatiu on es relacionaran les despeses de l’execució del 
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa o 
de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el compliment 
de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la justificació 
donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la subvenció. 
 
Vist que, en el mateix art. 30.2 de la LGS, s’indica que el compte justificatiu cal 
presentar-lo dins del termini indicat a les bases reguladores de la subvenció. 
 
Vist que l’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la 
convocatòria 5623/2014; així com la forma i els documents que cal presentar per donar 
per vàlida la justificació de la subvenció (bases 17, 18, 19, 20,  21 i 22). 
 
Vist que a l’art. 34.3 de la LGS s’indica que es perdrà el dret al cobrament de la 
subvenció en el supòsit de falta de justificació. 
 
Vist que, a l’art. 37 de la referida LGS es determina que el beneficiari de la subvenció 
haurà de procedir al reintegrament de les quantitats cobrades i no justificades. 
 
Atès que les entitats relacionades en paràgrafs precedents no han justificat la 
subvenció que els ha estat atorgada però, a petició expressa de la pròpia entitat i 
d’acord a la base núm. 20 de les Bases reguladores de la convocatòria 5623/2014, 
han cobrat una bestreta del 50%  del total de la subvenció. 
 
Es proposa l’aprovació, inicial, de la revocació total de la subvenció concedida a 
cadascuna de les entitats relacionades en aquesta part expositiva; així com, en cas 
que la revocació esdevingui definitiva, declarar l’obligació del beneficiari de procedir al  
reintegrament de les quanties pagades anticipadament a cadascuna d’elles. 
 
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 disposen els apartats 
setè I.2.a) i setè II. a) 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 en el 
BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR, inicialment, per els motius expressats a la part expositiva 
d’aquest acte, la revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats 
d’acord a les dades detallades seguidament:
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Tercer beneficiari 

 
NIF 

 
Actuació 

subvencionada 

Import 
subvenció 
concedida 

Import 
subvenció 
pendent 

de 
justificar 

Import 
bestreta 
pagada 

Núm. 
operació 

comptable 
AD 

 
Posició 

 
Aplicació 

pressupostària 

El Safareig, grup de 
dones feministes de 
Cerdanyola del 
Vallès 

 
G58410846 

Detecció I atenció de les 
violències masclistes 
vers les dones 

4.844,97 €
 

4.844,97 € 2.422,48€
 
1403001489 

 
38 

 
G/60300/23110/48900 

 
Ass. Social 
Romanesa – 
Catalana 
ASOCROM 

 
 
G62379417 

Programa transversal 
per promoure la 
convivència, la 
interacció 

1.952,70 €

 
 

1.952,70 € 876,35 €

 
 
1403001489 

 
 

92 

 
 
G/60300/23110/48900 

As. Colombianos 
Residentes en El 
Bages 
 

 
G64957632 

 
Integra*Dos Arte i 
Cultura 

980,00 €
 

980,00 € 0,0 €
 
1403001489 

 
113 

 
G/60300/23110/48900 

Assemblea de joves 
de Casserres 

 
G64145675 

Programa 
intergeneracional de 
formació de dones 

750,00 €
 

750,00 € 375,00 €
 
1403001489 

 
114 

 
G/60300/23110/48900 

Ass. Formació 
Permanent d’adults 
CREIXENT  

 
G59739623 

Formació permanent 
d’adults immigrants 1.952,70 €

 
1.952,70 € 976,35 €

 
1403001489 

 
138 

 
G/60300/23110/48900 
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Segon.- CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies hàbils al beneficiari, 
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presenti les 
al·legacions, i altres elements de prova, que consideri oportunes. Transcorregut aquest 
termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- DECLARAR, en cas que la revocació esdevingui definitiva, l’obligació que 
tenen les entitats que es detallen seguidament,  
 
 
Tercer 
beneficiari 

 
NIF 

Import 
bestreta 
cobrada i 

amb 
obligació 

de 
reintegrar 

 

Núm. 
operació 

comptable 
de 

pagament 

 
Data 

cobro 

 
Aplicació 

pressupostària 

El Safareig, grup 
de dones 
feministes de 
Cerdanyola del 
Vallès 

 
G58410846 

 
2.422,48 € 

 
1404025137 

 
2/7/2014 

 
G/60300/23110/48900 

 
Ass. Social 
Romanesa – 
Catalana 
ASOCROM 

 
 

G62379417 

 
 

876,35 € 
 

 
 

1404023818 

 
 

(5/6/2014)
8/7/2015 

 
 

G/60300/23110/48900 

Assemblea de 
joves de 
Casserres 

 
G64145675 

 
375,00 € 

 

 
1404026646 

 
16/7/2014 

 
G/60300/23110/48900 

Ass. Formació 
Permanent 
d’adults 
CREIXENT  

 
G59739623 

 
976,35 € 

 
1404024957 

 
26/6/2014 

 
G/60300/23110/48900 

 
de reintegrar l’import de la bestreta del 50% de la subvenció, cobrada anticipadament, 
quantitat que es detalla a la graella precedent, d’acord amb els terminis recollits a 
l’article 62.2 de la Llei General Tributària, els quals es reprodueixen a continuació: 
 

- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data en 
la qual la revocació esdevé definitiva fins al dia 20 dels mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 

- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i últim del mes: des de la data 
en la qual la revocació esdevé definitiva fins al dia 5 del segon mes posterior o, 
si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la 
Diputació de Barcelona, número ES04 2013 0646 14 0200127175. Alternativament, 
poden efectuar aquest pagament personant-se a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona. 
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Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en 
aquest acte.” 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Nosaltres vam observar que les convocatòries de 
les sessions de Junta de Govern estaven plantejades inicialment pel segon i quart 
dijous de cada mes a les onze del matí i la nostra pregunta és –pregunta o 
consideració- com és que no hi va haver Junta de Govern el 14 de gener, el mateix 
que va passar el mes de setembre on hi va haver una Junta de Govern el 23 de 
setembre i no pas el 10? I si això respon a una qüestió de volum dels temes a 
considerar. 
 
La presidenta respon: Si, efectivament, per una qüestió de volum de temes a 
considerar i, per tant, per no complicar les agendes dels diputats sense necessitat. 
Però en principi, la idea es poder-les programar cada quinze dies.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la  secretària que en dóna fe.  
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 
 
 


