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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2016 
 
A la ciutat de Barcelona, el 28 d’abril de 2016, a les 11 hores i 5 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 dels 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), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Isaac Albert 
i Agut (ERC-AM), Jordi Fabrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-
AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els 
diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i 
Chiariello (CiU), senyores Núria Marín i Martinez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i 
Oliveras (Entesa), Manuel Reyes López (PP), senyor Miguel 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), els diputats 
senyors Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM)i  Valentí Junyent i Torras (CiU) i la  
senyora Sònia Recasens i Alsina (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 14 d’abril de 2016. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics. 
 

3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2785/2016, de data 12 d’abril, 
pel qual s’acorda exercir accions judicials contra la Fundación Española de la 
Tartamudez, en reclamació de les quanties que, en concepte de renda per l’ús 
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del local situat al carrer Riera de Sant Miquel, núm. 63, baixos de Barcelona, no 
ha satisfet i que corresponen a les mensualitats de març, maig, setembre i 
octubre de 2012. 

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

convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

R.C.B., en resolució de l’expedient núm. 2015/8813. 
 

6. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Granollers, en resolució de l’expedient núm. 2015/9009. 

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

l’empresa Gesdip, SAU, en resolució de l’expedient núm. 2015/9483. 
 

8. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització per plantar arbres fruiters 
a la carretera BV-5108, a favor del senyor A.B.B., en resolució de l’expedient 
núm. 2016/840. 

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

l’Ajuntament de Manlleu, en resolució de l’expedient núm. 2016/1721. 
 

10. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Restaurant Mas Ricart, en resolució de l’expedient núm. 2016/2174. 

 
11. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 

J.C.P., en resolució de l’expedient núm. 2016/2405. 
 

12. Dictamen pel qual es proposa rectificar l’errada material de l’acord aprovat per la 
Junta de Govern de data 26 de novembre de 2015, pel qual es va aprovar una 
autorització d’obres a favor de l’empresa LAUSE,S.L., en resolució de l’expedient 
núm. 2015/6410. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 14 d’abril de 2016.-  Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 14 d’abril de 2016, 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 

 
 
 

3 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, 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. 
 
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 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015). 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

4 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- DESIGNAR les persones que s’indiquen com a representants de la 
Diputació de Barcelona en els següents Organismes Públics: 

 
1.- Fundació Privada Ernest Lluch  (NIF G62881156) 
 
Primer.- Completar la designació de representants en la Fundació Privada Ernest 
Lluch efectuada per la Junta de Govern en la sessió de data 23.9.2015 (ref, AJG 
417/15) i nomenar a qui podrà actuar com a suplent del titular per absència d’aquest. 
 
Segon.- Nomenar el Sr. Salvador de Horta Gausa Gascón com a suplent. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en la 
Fundació Privada Ernest Lluch, restarà de la següent manera:  
 

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

 
2.- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales. 
 
La Diputació de Barcelona és membre afiliat de l’associació internacional “Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales”, 
en la qual està representada per un Diputat/da amb competències en l’àmbit d’actuació 
de l’Associació, sens perjudici que es puguin designar a les persones que el podran 
substituir en cas d’absència, o per qualsevol circumstància que faci impossible 
l’assistència a les sessions que dels seus òrgans de govern es convoquin, que poden 
ser tècnics del seu àmbit de responsabilitat. 
 
Per tant, les persones proposades per a representar a la Diputació de Barcelona, són: 
 

1.- Es designa Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau, Diputat Adjunt d’Espais 
Naturals, per representar la Diputació de Barcelona en l’associació internacional 
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“Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales”. 
 
2.- Es designen suplents, per substituir l’Il·lm. Sr. Calderer Palau, de forma 
indistinta, el Sr. Jordi Bellapart Colomer, Gerent de Serveis d’Espais Naturals i el 
Sr. Carles Castell Puig, Cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial. 

 
SEGON.- MODIFICAR la designació de representants en els Organismes Públics que 
es detallen a continuació: 
 
1.- Consorci Institut d’Infància i Món Urbà  (NIF P5800046D) 
 
Primer.- Modificar la representació de la Diputació de Barcelona i delegar la que 
correspon a l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona en favor de la Diputada Delegada de Benestar Social, Il·lma. Sra. Teresa 
Maria Fandos Payà. 
 
Segon.- Nomenar la Sra. Àngels Ponsa Roca com a vocal, en representació de la 
Diputació de Barcelona, per ocupar la vocalia que fins ara ocupava la Sra. Fandos, en 
el Consell de Govern. 
 
Tercer.- 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: 
 

1.- D’acord amb l’art. 9 dels estatuts del Consorci, a la Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, i sens perjudici que pugui delegar-
ho, li correspon la Vice-presidència 1ª del Consorci, i com a tal és membre del 
Consell de Govern.  
 
Fent ús d’aquesta possibilitat, es designa la Il·lma. Sra. Teresa M. Fandos Payà, 
Diputada Delegada de Benestar Social, per ocupar la Vice-Presidència 1ª del 
Consorci i formar part del Consell de Govern en representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
2.- 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. Sra. Àngels Ponsa Roca 
2. Il·lm. Sr. Rafael Homet Ventayol 
3. Sr. José Muñoz Luque 
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3.- 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 

 
2.- Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau, 
com a representant de la Diputació de Barcelona, en condició de suplent del l’Il·lm. Sr. 
Valentí Junyent Torras, en l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, donat que ja està representant al seu municipi, com a alcalde de Cercs, 
en la mateixa Associació. 
 
Segon.- Nomenar el Sr. Ramon Riera Bruch com a suplent del titular Il·lm. Sr. 
Valentí Junyent Torras, en la representació que aquest ostenta com a vocal de 
l’Assemblea General en nom de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer.- En conseqüència la representació de la Diputació de Barcelona a l’Associació 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, queda de la següent manera: 
 

1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona a l’Associació Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, com a 
vocal a l’Assemblea General, d’acord amb l’article 7.2.a) dels Estatuts de 
l’Associació. 
 
2.- Designar el Sr. Ramon Riera Bruch, en condició de suplent, per absència del 
titular,  l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, en la condició de vocal en representació 
de la Diputació de Barcelona en les sessions que celebrin els òrgans de 
l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, d’acord amb l’art. 17.2 
dels Estatuts de l’Associació. 

 
3.- Consell Català de la Salut. Consells de Salut Regions i Sectors Sanitaris del 
Servei Català de la Salut.  (Generalitat de Catalunya) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Albert Martin Ballesta, com a 
representant de la Diputació de Barcelona, en condició de suplent de la Sra. Laura 
Martínez Portell, en els Consells de Salut de Participació de les Regions Sanitàries i 
els Consells de Participació dels Sectors Sanitaris que corresponguin a l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona, efectuat per la Junta de Govern en la sessió de 
data 12.11.15 (AJG 577/15). 
 
Segon.- Nomenar la Sra. Catalina Chamorro Moreno, Cap de Servei de Salut 
Pública, per substituir el Sr. Albert Martin Ballesta, en la representació que ostenta. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

7 
 

Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona queda de la 
següent manera: 
 

1.- Proposar a la persona titular del Departament competent en matèria de salut de 
la Generalitat de Catalunya el nomenament de la persona que ha de representar a 
aquesta Corporació en els Consells de Salut de les Regions Sanitàries i els Sectors 
Sanitaris del Servei Català de la Salut, segons preveu el D 201/2015, de 15 de 
setembre, dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de 
Catalunya, en relació al D 10/2013, de 3 de gener, de delimitació de les regions 
sanitàries i els sectors sanitaris del Servei Català de la Salut. 
 
2.- Designar la Il·lma. Sra. Laura Martínez Portell, Diputada Delegada de Salut 
Pública i Consum, per representar a la Diputació de Barcelona en els Consells de 
Salut de Participació de les Regions Sanitàries i els Consells de Participació dels 
Sectors Sanitaris que corresponguin a l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb els art. 7 i 10 respectivament, en relació a la DT 1ª del D. 
201/2015, de 15 de setembre (DOG 6958 de 17.9.2015). 
 
3.-  Designar la Sra. Catalina Chamorro Moreno, Cap de Servei de Salut Pública, 
com a suplent de la Sra. Laura Martínez Portell, per substituir-la, en cas absència 
o per qualsevol causa que impossibiliti l’assistència, en la representació que ostenti 
en els diferents òrgans on la Diputació de Barcelona tingui representació. 

 
4. Fundació Catalunya – La Pedrera, Fundació especial (G-65345472) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia 
Cañizares, com a representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Catalunya 
– La Pedrera, efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 23.9.15 (AJG 
417/15). 
 
Segon.- Nomenar l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot, per substituir l’Il·lm. Sr. 
Joan Carles Garcia Cañizares, en la representació que ostenta. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona queda de la 
següent manera: 
 

1.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació 
Catalunya – La Pedrera, correspon a la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè 
Conesa Pagès, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 19 i 20 
dels propis Estatuts de la Fundació. 
 
2.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de 
Barcelona en el Patronat de la Fundació Catalunya – La Pedrera, el qual pot tenir 
o no la condició de Diputat, l’Il·lm. Sr Jaume Ciurana Llevadot, a qui es faculta per 
atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat 
i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la 
Corporació. 
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TERCER.- 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. 
 
QUART.- NOTIFICAR els acords precedents als organismes i a les persones 
afectades per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”  
 
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2785/2016, de data 12 d’abril, 
pel qual s’acorda exercir accions judicials contra la Fundación Española de la 
Tartamudez, en reclamació de les quanties que, en concepte de renda per l’ús 
del local situat al carrer Riera de Sant Miquel, núm. 63, baixos de Barcelona, no 
ha satisfet i que corresponen a les mensualitats de març, maig, setembre i 
octubre de 2012.- 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: 
 
“L’organisme autònom Fundació Pública Casa Caritat, depenent de la Diputació de 
Barcelona, és titular d’un local situat al carrer Riera de Sant Miquel, núm. 63, baixos, 
de Barcelona, que va ser cedit a l’entitat sense ànim de lucre Fundación Española de 
la Tartamudez en virtut d’un conveni aprovat per acord de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació en data 25 de gener de 2007, i signat amb efectes de l’1 de maig 
de 2007, a canvi d’una renda mensual. 
 
Mitjançant acord adoptat en data 19 d’abril de 2013 pel president delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, s’aprovà rescindir l’esmentat 
conveni amb efectes del 31 d’octubre de 2012 i reclamar la quantitat líquida, vençuda i 
exigible de QUATRE MIL TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS 
(4.036,31€), corresponent als rebuts pendents de pagament de les mensualitats de 
març, maig, setembre i octubre de 2012. 
 
Tenint en compte que des de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària s’ha reclamat 
reiteradament el pagament de les rendes esmentades, sense que aquestes hagin estat 
abonades, escau iniciar el procediment judicial en reclamació de pagament d’aquest 
import, que s’ha d’articular, en primer lloc, mitjançant el procediment monitori davant la 
jurisdicció civil, de conformitat amb l’article 812.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’enjudiciament civil i, en el seu cas, a través del procediment declaratiu ordinari 
 
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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau exercir les 
accions judicials corresponents 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 instar les 
accions civils que corresponguin, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

9 
 

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.- EXERCIR accions judicials contra la Fundación Española de la Tartamudez, 
en reclamació de les quanties que, en concepte de renda per l’ús del local situat al 
carrer Riera de Sant Miquel, núm. 63, baixos de Barcelona, no ha satisfet i que 
corresponen a les mensualitats de març, maig, setembre i octubre de 2012. 
 
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
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 i representació judicial de la corporació en aquest procediment 
així com en les instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup 
Ciutadans-Partido de la ciudadania, senyor Ibáñez, qui diu: Pel que hem pogut 
saber, aquesta associació tenia arrendat aquest local però es pagava amb una 
subvenció que se li donava des de la mateixa Diputació i sembla ser que, quan 
deixava el local per traslladar-se a un altre local, va arribar a un acord, personalment, 
amb l’anterior president, senyor Esteve, juntament amb el senyor Adolfo Sánchez, 
president d’aquesta entitat, en el sentit de donar-li una subvenció equivalent al lloguer 
dels mesos que necessitava per fer el trasllat des d’un local fins a l’altre i voldríem 
saber si això és així i si els consta.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: No ens consta. Li haig de dir que no ens 
consta i, en tot cas, no sé si el senyor Ciurana ho vol comentar. 
 
Intervé a continuació el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), diu. No, no. Com ja 
ha dit la presidenta, no hi ha cap mena de constància d’un acord d’aquestes 
característiques. Aquesta entitat ja no està en aquest local des de fa temps i, per tant, 
els serveis de la Diputació no poden deixar de fer altra cosa que reclamar 
patrimonialment. Si no, estaríem fent una lesió de l’interès públic. Per tant, no ens 
consta que hi hagués hagut un acord en cap moment i la Diputació fa el que ha de fer: 
reclamar uns lloguers impagats. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el dictamen que proposa la concessió d’ajuts 
econòmics que s’han d’executar en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

10 
 

desembre de 2016, en el marc de la convocatòria del catàleg de serveis de l’any 2016 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import total de 31.248.507,26 
euros (trenta-un milions dos-cents quaranta-vuit mil cinc-cents set euros amb vint-i-sis 
cèntims), desestimar les sol·licituds presentades per menor valoració i manca de 
recursos i per incompliment dels requisits o desistiment de l’ens sol·licitant; establir el 
detall de l’execució dels ajuts aprovats amb la modalitat d’execució conjunta, declarar 
la pluriennalitat de la despesa dels ajuts econòmics aprovats en l’acord segon del 
present dictamen i supeditar la seva efectivitat a la condició suspensiva que en el 
pressupost 2017 s’hi consigni el crèdit corresponent. Condicionar l’import de 54.821 € 
(cinquanta-quatre mil vuit-cents vint-i-un euros) a l’aprovació de la modificació de crèdit 
núm. 5982, i aprovar el model tipus de conveni per al recurs “Projectes de cooperació 
al desenvolupament”, gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, el contingut del qual figura en el CD que 
s’adjunta a la present acta. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu. Aprovem aquest punt que, com saben, és 
un dels punts en relació amb la  concertació i l’aportació que la Diputació fa envers els 
ajuntaments i, per tant, agraeixo a totes les àrees el treball que han fet en el marc del 
Catàleg.  
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
senyor R.C.B., en resolució de l’expedient núm. 2015/8813.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 13/11/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. R.C.B. de la mateixa data en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de legalització d’accés existent, a la carretera 
BV-5011 al PK 3+625, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Badalona 
(expedient núm. 2015/8813). 
 
En data 17/03/2016 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. R.C.B. en data 13 de novembre de 2015 i d’acord 
amb el que disposa l’article 118 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el projecte signat per un tècnic 

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

 
- S’haurà d’evitar en tot moment l‘arrossegament de terres, fang i de qualsevol altre 

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

 
- L’accés autoritzat, així com la 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, en aquest cas per 

l’extracció de fusta. 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. 

 
- 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 25 m. respecte de 
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament, obrirà cap a l’interior de la 
finca i mai cap a la calçada de la carretera. 

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

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

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

la carretera superior a la distància mínima de parada. En aquest cas, es disposarà 
d’un mirall per donar més visibilitat a la incorporació dels vehicles a la calçada de la 
carretera, pel marge dret de l’accés. 

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

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

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
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- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 
mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-
ho en bon estat de conservació. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 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. R.C.B., autorització per  realitzar obres de 
legalització d’accés existent, a la carretera BV-5011 al PK 3+625, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Badalona (expedient núm. 2015/8813), 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. R.C.B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
6.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Granollers, en resolució de l’expedient núm. 2015/9009.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 17/11/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Granollers de data 12 de novembre de 2015 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització a la carretera C-1415b del PK 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

15 
 

11+643 al PK 11+805, ambdós marges, tram urbà i travessera, al terme municipal de 
Granollers (expedient núm. 2015/9009) de les següents obres: 
 

 Instal·lació de baranes en vorera. 

 Desplaçament de semàfors i pas de vianants. 
 
En data 17/03/2016 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 Granollers en data 12 de novembre 
de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 

objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir 
amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 

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

afectades per les obres. 
 
- No es deixarà cap tapa nova de cap pou de registre a la calçada de la carretera. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. Aquesta capa serà AC surf 16  50/70 S. 

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

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

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

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

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

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

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

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua. 
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- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

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

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

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

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

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

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada 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, 
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classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist 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 Granollers, autorització per a la 
realització a la carretera C-1415b del PK 11+643 al PK 11+805, ambdós marges, tram 
urbà i travessera, al terme municipal de Granollers (expedient núm. 2015/9009) de les 
següents obres: 
 

 Instal·lació de baranes en vorera. 

 Desplaçament de semàfors i pas de vianants. 
 

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Granollers, amb domicili a 
efectes de notificacions a Granollers (08401), carrer Sant Josep, 7, 4a, amb indicació 
dels recursos procedents.” 

 
7.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Gesdip, SAU, en resolució de l’expedient núm. 2015/9483.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

“En data 02/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Gesdip, SAU de data 02 de desembre de 2015 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de nous accessos i 
eliminació d'un d'existent i adaptació dels serveis nous als existents mitjançant 
paral·lelisme, a la carretera BV-4608 del PK 18+940 al PK 19+315, marge esquerre, 
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tram no urbà, al terme municipal de Les Masies de Voltregà (expedient núm. 
2015/9483). 
 
En data 17/03/2016 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 Gesdip, SAU en data 17 de març de 2016 i d’acord 
amb el que disposen els articles 128.1, 104.c i 167 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- 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. 

 
- 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 les obres es crearà un itinerari segur i protegit pels vianants, fora de la 

calçada. 
 
Construcció de nou accés 
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el presentat, amb excepció de 

l’accés projectat en el PK 18+900 que es traslladarà aproximadament a 50m de la 
illeta (a la rotonda) que actualment separa el vial lateral i la carretera BV-4608, 
sempre i quan es compleixin els criteris de la Norma de Traçat 3.1-IC vigents.  

 
- L’accés autoritzat 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 
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responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

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

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

 
- En els accessos disposarà d’una visibilitat mínima superior a la distància mínima de 

parada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

 
- Es 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. 

 
Adaptació dels serveis degut a la modificació d’accessos en el tram 
 
- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera. 
 
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per 

tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny 

quedi restituït a la seva situació original. 
 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
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. 
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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. 
 
- 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. 
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 

 
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 Gesdip, SAU, autorització d’obres de construcció 
de nous accessos i eliminació d'un d'existent i adaptació dels serveis nous als 
existents mitjançant paral·lelisme, a la carretera BV-4608 del PK 18+940 al PK 
19+315, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Les Masies de Voltregà 
(expedient núm. 2015/9483), 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 Gesdip, SAU, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
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8.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització per plantar arbres 
fruiters a la carretera BV-5108, a favor del senyor A.B.B., en resolució de 
l’expedient núm. 2016/840.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
“En data 25/01/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. A.B.B. de la mateixa data, en el qual es sol·licita 
autorització per plantar arbres fruiters, a la carretera BV-5108 del PK 4+265 al PK 
4+324, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús (expedient 
núm. 2016/840). 
 
En data 17/03/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. A.B.B. en data 25 de gener de 2016 i d’acord amb 
el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- No es podrà efectuar cap plantació dins de la zona de domini públic. 
 
- La plantació d’arbres no perjudicarà l’estabilitat de la carretera ni la dels seus 

elements funcionals i no afectarà, la seva visibilitat ni la seguretat viària. 
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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. A.B.B., autorització per plantar arbres fruiters, 
a la carretera BV-5108 del PK 4+265 al PK 4+324, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Cànoves i Samalús (expedient núm. 2016/840), que s’haurà de dur a 
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. A.B.B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
9.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Manlleu, en resolució de l’expedient núm. 2016/1721.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 17/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Manlleu de data 16 de febrer de 2016 en el 
qual es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BV-5224, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de Manlleu les obres següents: 
 

 Pintat de pas de vianants i adaptació de voreres al PK 0+632, ambdós marges. 

 Trasllat de parada de bus, al PK 0+632, marge esquerre. 
 
En data 11/03/2016 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 Manlleu en data 16 de febrer de 2016 
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:  
 
Pas de vianants 
 
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 

costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es 
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior. 

 
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada en les condicions més 

desfavorables, és a dir, quan estigui parat el bus. 
 
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant. 
 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 

intensitat, nivell II. 
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- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i 
un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de 
vianants amb una antelació suficient. 

 
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
citada llei. 

 
Trasllat  de parada de bus i marquesina 
 
- La parada es senyalitzarà amb senyalització horitzontal segons Norma 8.2-IC.  
 
- La parada haurà de disposar de la visibilitat mínima corresponent a la distància 

d’aturada. 
 
- Els usuaris del transport hauran de poder accedir a la parada d’autobús amb les 

degudes condicions de seguretat. A tal efecte s’hauran d’habilitar els corresponents 
itineraris accessibles i segurs. 

 
- No es permetrà que les aigües de l’escorrentia superficial arribin a la calçada de la 

carretera. 
 
- Es complirà amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de 

barreres arquitectòniques. 
 
- Les parts de la calçada de la carretera que restin deteriorades per les obres es 

reposaran amb una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent d’acord amb 
les instruccions tècniques que es donin des de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, 
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació 
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Manlleu, autorització per a 
realitzar, a la carretera BV-5224, tram urbà (travessera), al terme municipal de Manlleu 
les obres següents: 
 

 Pintat de pas de vianants i adaptació de voreres al PK 0+632, ambdós marges. 

 Trasllat de parada de bus, al PK 0+632, marge esquerre. 
 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Manlleu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Manlleu (08560), Pl. Fra Bernadí, 6, amb indicació dels 
recursos procedents.” 

 
10.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Restaurant Mas Ricart, en resolució de l’expedient núm. 2016/2174.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 03/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Restaurant Mas Ricart de data 22 de febrer de 2016 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu 
d'accés i pictograma de restaurant, a la carretera B-522 del PK 2+260 al PK 2+261, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Gurb (expedient núm. 2016/2174). 
 
En data 16/03/2016 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 Restaurant Mas Ricart en data 22 de febrer de 2016 i 
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- Les dimensions del rètol s’ajustaran a la normativa vigent de senyalització. La 

projecció horitzontal del rètol quedarà sobre la illeta, fora de la calçada. Es 
replantejarà la idoneïtat de la longitud del suport: a la documentació 
presentada es proposa un suport de 4m, excessiu per les característiques del 
rètol (segons documentació de “Senyalització d’accessos de la Generalitat” 
de març de 2013, només és necessari 1.5m de gàlib del rètol). Els plafons 
s’instal·laran de forma superposada (sandvitx) de manera que no es 
requereixi tanta longitud de suport. 

 
- S’eliminaran els rètols existents a l’accés que es refereixen al Restaurant i 

que no compleixen el Reglament de Carreteres vigent. 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
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bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. 

 
- Els residus de les actuacions es dipositaran en el lloc i forma que estableixi el 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 126,56 euros, per ocupació i 
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells 
indicatius i informatius. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, 
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació 
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2015). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Restaurant Mas Ricart, autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol informatiu d'accés i pictograma de restaurant, a la carretera B-
522 del PK 2+260 al PK 2+261, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Gurb 
(expedient núm. 2016/2174), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 126,56 
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini 
públic per cartells indicatius i informatius.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Restaurant Mas Ricart, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
11.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
senyor J.C.P., en resolució de l’expedient núm. 2016/2405.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 08/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J.C.P. de data 07 de març de 2016 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera B-
522 al PK 1+400, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vic (expedient 
núm. 2016/2405). 
 
En data 24/03/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.C.P. en data 07 de març de 2016 i d’acord amb 
el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
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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.  

 
- Aquesta senyalització serà visible per la nit. 
 
- 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. 
 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 

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

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de 

vianants, aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents 

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

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

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

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

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- 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, al Sr. J.C.P., autorització d’obres de conservació 
d'edificació, a la carretera B-522 al PK 1+400, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Vic (expedient núm. 2016/2405), que s’hauran de dur a terme d’acord 
amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. J.C.P., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
12.- Dictamen pel qual es proposa rectificar l’errada material de l’acord aprovat 
per la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2015, pel qual es va aprovar 
una autorització d’obres a favor de l’empresa LAUSE,S.L., en resolució de 
l’expedient núm. 2015/6410.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
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per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
“En data 26 de novembre de 2015, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es va atorgar a LAUSE, SL, autorització d’obres de condicionament 
d’entrada a una finca, a la carretera BV-5101 del PK 1+680 al PK 1+698, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient núm. 2015/6410). 
 
Publicat l’acord en data 1 de desembre de 2015, s’ha detectat una errada material en 
el CIF de l’empresa sol·licitant, citada al paràgraf anterior. 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  
 
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries 
correspon a l’òrgan que els ha dictat”. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’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.- RECTIFICAR l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data 26 de novembre de 2015 en que es va atorgar a 
LAUSE, SL autorització d’obres de condicionament d’entrada a una finca, a la 
carretera BV-5101 del PK 1+680 al PK 1+698, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Dosrius (expedient núm. 2015/6410), en el següent sentit: 
 
On diu:  B54376632 
Ha de dir: B59376632 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a LAUSE, SL, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 10 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la  secretària que en dóna fe.   
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 
 
 
 
 


