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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 26 DE MAIG DE 2016

A la ciutat de Barcelona, el 26 de maig 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 segon,
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals
(ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla CiU), vicepresidenta
cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret
a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora
Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), senyora Sonia
Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i
Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERCAM), Valentí Junyent i Torras (CiU), Josep Ramon Mut i Bosque (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), senyora Alexandra Sevilla i Oliveras
(Entesa), senyors Manuel Reyes López (PP) i Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s).
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 la diputada senyora Núria Marín i Martínez (PSC-CP) i els
diputats senyors Joan Carles García i Cañizares (CiU) i Joaquim Jesús Duran i
Redondo (CUP-PA).
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 12 de maig de 2016.
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2.

Dictamen pel qual es proposa la designació, per delegació del Ple, del
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de Mobilitat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i correcció d’errada material en el segon cognom
d’un dels representants designats en el CCCB, en els acords adoptats per la
Junta de Govern de 29 d’octubre de 2015 i pel Ple de 29 de juliol de 2015.
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3.

Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, del Decret
judicial núm. 206/16, dictat pel Jutjat Social núm. 26 de Barcelona, que acorda
tenir per desistit el senyor S.G.Q. del procediment núm. 128/2014-C, interposat
contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de
la Seguretat Social (TGSS) Activa Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, en
reclamació d’incapacitat permanent total derivada d’accident laboral.

4.

Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el
procediment núm. 525/2016-C, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor Ll.J.G.F. contra la resolució de la Diputació de Barcelona,
de 24 d’octubre de 2014, que desestimava el recurs d’alçada formulat contra la
proposta efectuada per l’òrgan qualificador, relativa a la convocatòria E-15/14,
per a la provisió del lloc de comandament de cap del Departament del Parc
Mòbil.

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3607/2016, de data 3 de maig,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 97/2016-S, procediment abreujat, interposat per l’empresa
Dinamització del Patrimoni SL, contra el Decret de la Diputació de Barcelona, de
data 20 de desembre de 2015, pel qual s’acorda la liquidació del contracte de
serveis de Guia de visitants a monuments restaurats per la Diputació de
Barcelona a la comarca del Berguedà, que li va ser adjudicat a l’esmentada
societat.

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3609/2016, de data 3 de maig,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 93/2016-A, procediment abreujat, interposat pel senyor
J.M.M. contra el Decret de la Diputació de Barcelona, de data 18 de gener de
2016, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys materials ocasionats al vehicle propietat de la senyora N.M.P. amb
motiu de l’accident de trànsit ocorregut mentre circulava per la carretera BP1432, quan va topar contra un porc senglar que va irrompre de manera sobtada
a la calçada.

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
7.

Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació del Ple, de l’addenda al
Conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci LOCALRET, per determinar l’aportació de la Diputació
de Barcelona per a l’exercici 2016.

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
8.

L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per
delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 EUR (cent mil
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euros), per a finançar l’actuació local “Clavegueram”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.
9.

ÒDENA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la
Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 EUR (cent setanta-cinc mil
euros), per a finançar l’actuació local “Centre Fraternal, 1a f.”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.

10.

SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió,
per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 10.628,07 EUR
(deu mil sis-cents vint-i-vuit euros amb set cèntims), per a finançar l’actuació
local “Mobilitat sostenible”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.

11.

SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per
delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 EUR (cent
setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Jocs infantils”, al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats.

12.

SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per
delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 98.777,73 EUR
(noranta-vuit mil set-cents setanta-set euros amb setanta-tres cèntims), per a
finançar l’actuació local “Vestidors camp futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats.

13.

SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per
delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 59.683,21 EUR
(cinquanta-nou mil sis-cents vuitanta-tres euros amb vint-i-un cèntims), per a
finançar l’actuació local “Paviment pista poliesportiva pavelló”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.

14.

TERRASSA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la
Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 EUR (cent setanta-cinc mil
euros), per a finançar l’actuació local “Expropiacions c/Extremadura 2016”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

15.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per
delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 87.500 EUR (vuitantaset mil cinc-cents euros), per a finançar l’actuació local “Actuacions urbanització”,
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

16.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per
delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 87.500 EUR (vuitantaset mil cinc-cents euros), per a finançar l’actuació local “Projecte camí del vi”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Teixit Productiu
17.

Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, d’un
conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i Cecot (Confederació
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Empresarial Comarcal de Terrassa) per al desenvolupament del servei
Reempresa a través de Centres Locals de Serveis a les Empreses de la
província de Barcelona, 2016-2020.
Gerència de Serveis de Turisme
18.

Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) per a l’execució de la
redacció i aprovació del Pla director urbanístic “Vies Blaves Barcelona”.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
19.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2015/8772.

20.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà, en resolució de l’expedient núm.
2016/34.

21.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2016/1954.

22.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm.
2016/2037.

23.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Calella, en resolució de l’expedient núm. 2016/2441.

24.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala i plantació de
pollancres a la carretera BV-5122, a favor del senyor S.M.P., en resolució de
l’expedient núm. 2016/2448.

25.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Gas
Natural Distribución. SGG, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2016/2535.

26.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Marganell, en resolució de l’expedient núm. 2016/2551.

27.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Castellcir, en resolució de l’expedient núm. 2016/2715.

28.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa La Muu Endurance, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/2781.
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29.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en resolució de l’expedient núm.
2016/3075.

30.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
senyora A.B.S., en resolució de l’expedient núm. 2016/3378.

31.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
L.T.F., en resolució de l’expedient núm. 2016/3392.

32.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa Gesdip, SAU, en resolució de l’expedient núm. 2016/3397.

33.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa La Muu Endurance, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/3405.

34.

Dictamen pel qual es proposa aprovar un canvi de titularitat d’una autorització
d’obres d’instal·lació de rètol atorgada al senyor I.C.G., a favor del senyor
A.G.M., en resolució de l’expedient 2015/8693.

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
35.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la
substitució com a membre de l’òrgan col·legiat per a la instrucció del
procediment per a l’atorgament de subvencions de la convocatòria de 2016 als
centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i
concertats, el coordinador en matèria d’Espais i Medi Ambient, pel coordinador
d’àmbit d’Espais Naturals o persona en qui delegui.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 12 de maig de 2016.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 12 de maig de 2016, es pregunta als assistents si existeix alguna
objecció o esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa la designació, per delegació del Ple, del
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de Mobilitat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i correcció d’errada material en el segon cognom
d’un dels representants designats en el CCCB, en els acords adoptats per la
Junta de Govern de 29 d’octubre de 2015 i pel Ple de 29 de juliol de 2015.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSCCP, 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 dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va
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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. Està
representada, també, en aquells ens i òrgans en què es sol·licitada expressament la
seva presència i la Corporació considera que els objectius d’una i altra entitat son
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
Així, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, després que el 29.3.2016 va crear el Consell
de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – CMAMB, s’ha adreçat a la
Presidència de la Corporació, per demanar que aquesta participi en el si del Consell.
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), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de
data 22 d’abril de 2016.
Així mateix, en l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 29.10.2015 s’ha
detectat una errada material en el segon cognom d’una de les persones designades en
el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat –
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CCCB, (ref. AJG 549/15) i que deriva de l’acord plenari de 29.7.2015 (AP 133/15),
error material que cal esmenar, d’acord amb la previsió que fa l’art. 105.2 de la llei
30/1992 de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, respecte la possibilitat de rectificar els errors
materials en qualsevol moment.
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 el representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de
Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – CMAMB, creat el 29.3.2016,
d’acord amb la petició formulada a la Presidència de la Corporació per formar part del
Consell.
La persona designada és:
-

Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer
Diputat Delegat d’Infraestructures viàries i mobilitat

SEGON.- ESMENAR l’error material detectat en l’acord adoptat per la Junta de
Govern del dia 29.10.2015 (AJG 549/15), derivat del dictamen del Ple aprovat en la
sessió del dia 29.7.2015 (AP 133/15), i en els quals es designaven els representants
de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics.
L’errada que cal esmenar afecta el segon cognom de la Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín
Espuña, i en relació al punt Cinquè. 2 del dictamen de la Junta de Govern i al punt
Primer, apartat C. Consorcis, del dictamen del Ple, i referit a la seva representació com
a vocal en el Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB.
Així, on diu:
7. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espunya
Ha de dir:
7. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
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.- Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, del Decret
judicial núm. 206/16, dictat pel Jutjat Social núm. 26 de Barcelona, que acorda
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tenir per desistit el senyor S.G.Q. del procediment núm. 128/2014-C, interposat
contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de
la Seguretat Social (TGSS) Activa Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, en
reclamació d’incapacitat permanent total derivada d’accident laboral.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“La Junta de Govern, en sessió ordinària de data 26 de juny de 2014, va acordar
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 27 de maig de 2014, pel
qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social núm. 26 de Barcelona en el
procediment núm. 128/2014, interposat pel senyor S.G.Q contra l’Institut Nacional de
la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) Activa
Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, en reclamació d’incapacitat permanent total
derivada d’accident laboral.
El Jutjat Social núm. 26 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 27 d’abril de 2016,
pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit presentat per
la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida.
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència,
desistir de les seves pretensions.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del decret judicial emès pel Jutjat Social
núm. 26 de Barcelona, de 27 d’abril de 2016, que acorda tenir per desistit el senyor
S.G.Q del procediment núm. 128/2014-C, interposat contra l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) Activa
Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, en reclamació d’incapacitat permanent total
derivada d’accident laboral.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social núm. 26 de Barcelona, als efectes
legals oportuns.”
4.- Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el
procediment núm. 525/2016-C, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor Ll.J.G.F. contra la resolució de la Diputació de Barcelona,
de 24 d’octubre de 2014, que desestimava el recurs d’alçada formulat contra la
proposta efectuada per l’òrgan qualificador, relativa a la convocatòria E-15/14,
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per a la provisió del lloc de comandament de cap del Departament del Parc
Mòbil.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha dictat una Sentència en el
procediment núm. 525/2014-C, procediment abreujat, que estima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor Ll.J.G.F contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, 24 d’octubre de 2014, que desestimava el recurs d’alçada formulat contra
la proposta efectuada per l’òrgan qualificador relativa a la convocatòria E-15/14 per a
la provisió del lloc de comandament de cap del Departament del Parc Mòbil.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
apareixen a l’expedient administratiu els criteris de valoració o correcció de les
memòries presentades pels concursants, ni tampoc se li van facilitar al recurrent, un
cop demanats, per la qual cosa, la part dispositiva de la sentència condemna la
Diputació a retrotraure les actuacions del procés selectiu al moment de valoració de
l’exercici (memòria), a fi que pel tribunal es motivi, expressament, precisament i
inequívocament, el criteri de correcció aplicat en la prova i la puntuació obtinguda.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment núm. 525/2014-C,
procediment abreujat, que estima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor Ll.J.G.F contra la resolució de la Diputació de Barcelona de 24 d’octubre de
2014, que desestimava el recurs d’alçada formulat contra la proposta efectuada per
l’òrgan qualificador relativa a la convocatòria E-15/14 per a la provisió del lloc de
comandament de cap del Departament del Parc Mòbil. En conseqüència:
1. Anul·la la resolució impugnada i la resolució del tribunal qualificador
2. Condemna l’Administració demandada a retrotreure les actuacions del procés
selectiu al moment de valoració de l’exercici, a fi que pel tribunal es motivi,
expressament, precisament i inequívocament, el criteri de correcció aplicat i la
puntuació obtinguda.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona als efectes legals oportuns.”
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5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3607/2016, de data 3 de maig,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 97/2016-S, procediment abreujat, interposat per l’empresa
Dinamització del Patrimoni SL, contra el Decret de la Diputació de Barcelona, de
data 20 de desembre de 2015, pel qual s’acorda la liquidació del contracte de
serveis de Guia de visitants a monuments restaurats per la Diputació de
Barcelona a la comarca del Berguedà, que li va ser adjudicat a l’esmentada
societat.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant Decret Judicial de
data 4 d’abril de 2016, ha citat la Diputació de Barcelona per comparèixer com a part
demandada en el procediment abreujat núm. 97/2016-S interposat per l’empresa
Dinamització del Patrimoni SL, contra el Decret de data 20 de desembre de 2015, de
l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, pel qual s’acorda la liquidació del contracte de serveis
de Guia de visitants a monuments restaurats per la Diputació de Barcelona a la
comarca del Berguedà, que li va ser adjudicat a l’esmentada societat.
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel qual es mostra
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu 97/2016-S, procediment abreujat,
interposat per l’empresa Dinamització del Patrimoni SL, contra el Decret de data 20 de
desembre de 2015, de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, pel qual s’acorda la liquidació
del contracte de serveis de Guia de visitants a monuments restaurats per la Diputació
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de Barcelona a la comarca del Berguedà, que li va ser adjudicat a l’esmentada
societat.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona.
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en
el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3609/2016, de data 3 de maig,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 93/2016-A, procediment abreujat, interposat pel senyor J.M.M.
contra el Decret de la Diputació de Barcelona, de data 18 de gener de 2016, de
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials ocasionats al vehicle propietat de la senyora N.M.P. amb motiu
de l’accident de trànsit ocorregut mentre circulava per la carretera BP-1432,
quan va topar contra un porc senglar que va irrompre de manera sobtada a la
calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 93/2016-A, procediment abreujat, interposat pel senyor J.M.M contra el Decret de
data 18 de gener de 2016, de desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials ocasionats al vehicle propietat de la
senyora N.M.P (XXX), amb motiu de l'accident de trànsit ocorregut el dia 16 de març
de 2015, mentre circulava per la carretera BP-1432, a l’altura del PK 25+600, quan va
topar contra un porc senglar que va irrompre de manera sobtada a la calçada.
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) No s’acredita que l’accident fos conseqüència de l’estat de la carretera ni
de la manca de senyalització específica, doncs el senyal d’advertiment de perill per
possible pas d’animals en llibertat només és preceptiu quan resti acreditada una
sinistralitat alta; b) L’Administració no va tenir coneixement d’aquest accident i, per
tant, no va poder intervenir; c) Impedir la irrupció d’un animal salvatge en la calçada no
forma part de les obligacions de conservació de la via, dons aquesta Administració no
és titular de l’aprofitament cinegètic de la zona, no és competent en matèria de gestió
d’aquests tipus d’aprofitaments, ni titular dels terrenys adjacents; d) La irrupció sobtada
a la via d’un animal en llibertat és un fet totalment aliè al servei públic viari; e)
L’existència d’aquests animals salvatges és consubstancial al medi, de manera que les
conseqüències dels seus desplaçaments han de ser assumides per tots com a part de
l’entorn vital, sense que hi hagi d’haver necessàriament persones o entitats
responsables.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
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Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la corporació ha emès informe favorable a la dita personació com a
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en
endavant AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia.
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau
ratificar aquestes designes.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER, com a part demandada, en el
recurs contenciós
administratiu núm. 93/2016-A, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6, interposat pel senyor J.M.M contra el 18 de gener de 2016, de
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials ocasionats al vehicle propietat de la senyora N.M.P (XXX), amb motiu de
l'accident de trànsit ocorregut el dia 16 de març de 2015, mentre circulava per la
carretera BP-1432, a l’altura del PK 25+600, quan va topar contra un porc senglar que
va irrompre de manera sobtada a la calçada.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas,
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designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en
la pòlissa d’assegurança.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec
de la companyia asseguradora AXA.”
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
7.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació del Ple, de l’addenda
al Conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci LOCALRET, per determinar l’aportació de la Diputació de
Barcelona per a l’exercici 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“El Consorci LOCALRET està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya,
juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de fomentar, impulsar i
coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en
l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena
d’Administracions, d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i
l’administració electrònica.
La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació,
està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la
implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el
desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis
de la província de Barcelona, i, especialment, a aquells amb una menor capacitat
econòmica i de gestió.
Des de la constitució del Consorci LOCALRET s’ha produït una estreta col·laboració
entre aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis
en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions
electròniques en el territori així com en les actuacions de suport als ajuntaments en
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Aquesta col·laboració
es va manifestar en la signatura de dos convenis interadministratius de cooperació
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET. El primer de data 23 de juliol
de 1998 que fomentava l’impuls per a la construcció de noves xarxes de
telecomunicacions, i el segon de data 23 de desembre de 2014, que ja regulava la
relació preferent entre ambdues entitats.
En data 2 d’octubre de 2014 la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET varen
subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la col·laboració interadministrativa
entre ambdues entitats i la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de
ple dret de l’esmentat Consorci.
L’esmentat Conveni a la clàusula Tercera estableix “La Diputació de Barcelona, com a
membre del Consorci, contribuirà a les depeses de funcionament del Consorci
mitjançant el pagament d’una quota anual que s’aprovarà per a cada exercici”.
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La clàusula Setena de l’esmentat Conveni estableix que “anualment es signarà la
corresponent addenda per tal de determinar l’aportació de la Diputació en l’exercici
corresponent”.
Es per tot això que les parts acorden subscriure la present addenda al conveni de 2
d’octubre de 2014 que determina l’aportació de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2016.
Atès que la signatura d’aquesta Addenda respon a la materialització d’allò
explícitament aprovat pel Ple de la Corporació en data 24 de juliol de 2014 mitjançant
Acord núm. 99/2014, i que l’import de la quota anual per aquest exercici 2016 es fixa
en cent setanta mil euros (170.000,00 €), correspon a la Junta de Govern, d’acord amb
el previst a l’apartat primer 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions del òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
ACORDS
Primer.- APROVAR l’addenda del Conveni de col·laboració interadministrativa subscrit
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET en data 2 d’octubre de 2014,
en el sentit que tot seguit es detalla:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA
ENTRE AMBDUES ENTITATS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA COM A MEMBRE DE PLE DRET DEL CONSORCI LOCALRET
INTERVENEN
D'una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació
de la Diputació de Barcelona, segons la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit del Secretari
delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de
la Presidència núm. 10481/15 de data 13 de novembre de 2015, publicat al BOPB
de 26 de novembre de 2015.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa i Comas, en la seva condició de President del
Consorci local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari general, Sr. Jordi
Cases i Pallarès.
ANTECEDENTS
I. Que en data 2 d’octubre de 2014 la Diputació de Barcelona i el Consorci
LOCALRET varen subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la
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col·laboració interadministrativa entre ambdues entitats i la integració de la
Diputació de Barcelona com a membre de ple dret de l’esmentat Consorci.
II. En aquest Conveni, concretament en la clàusula Tercera, es preveia que “La
Diputació de Barcelona, com a membre del Consorci LOCALRET, contribuirà a les
despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una quota anual
que s’aprovarà per a cada exercici”.
III. A la clàusula Setena es preveia que “Anualment es signarà la corresponent
addenda per tal de determinar l’aportació de la Diputació de Barcelona en l’exercici
corresponent”.
PACTES
Primer.- Les parts acorden que la quota per a l’any 2016 que ha d’aportar la
Diputació de Barcelona al Consorci LOCALRET és de CENT SETANTA MIL
EUROS (170.000,00 €).
Segon.- La resta de clàusules del conveni signat en data 2 d’octubre de 2014
continuen plenament vigents.
I, en prova de conformitat, les partes signen la present addenda al conveni de 2
d’octubre de 2014 per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats en
l’encapçalament”
Segon.- APROVAR la quota a efectes de l’anualitat 2016, com a contribució per a les
depeses de funcionament del Consorci del present any.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l’any 2016 de cent setanta mil
euros (170.000,00 €), IVA inclòs, que s’ha de fer efectiva a càrrec de l’aplicació
pressupostària següent G/20300/49100/46700.
Quart.- ESTABLIR que als efectes de justificar la present aportació, l’entitat haurà de
remetre a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el previst a la Base 32 de les Bases
d’execució del pressupost de 2016:
-

la Memòria de les activitats realitzades, la qual s’haurà de presentar a la
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius abans del dia 30 de
març de 2017

-

els comptes anuals i d'altra informació, els quals s'hauran de presentar a
requeriment de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Control
Econòmico-Financer de la Intervenció General

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci LOCALRET, per al seu
coneixement i efectes.”
Servei de Programació
8.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència,
d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 EUR (cent mil euros), per a finançar
l’actuació local “Clavegueram”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
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l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès,
presentada en data 12/04/2016 per finançar la inversió “Clavegueram” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de
22/4/2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Clavegueram
100.000 euros
0%
0,43 %
2.324,88 euros
10
13/2016

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 4/4/2016 (B.O.E. núm. 82, de 5/4/2016),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
9.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència,
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 EUR (cent setanta-cinc mil euros), per a
finançar l’actuació local “Centre Fraternal, 1a f.”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats, a l’Ajuntament d’Òdena.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Òdena, presentada en data
21/3/2016 per finançar la inversió “Centre Fraternal, 1a f.” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos
implícits
estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Òdena
Centre Fraternal, 1a f.
175.000 euros
0%
0,43%
4.068,55 euros
10
9/2016

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 4/4/2016 (B.O.E. núm. 82, de 5/4/2016),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
10.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència,
d’un Crèdit de Caixa d’import 10.628,07 EUR (deu mil sis-cents vint-i-vuit euros
amb set cèntims), per a finançar l’actuació local “Mobilitat sostenible”, al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,
presentada en data 9/12/2015 per finançar la inversió “Mobilitat sostenible” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
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del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de
22/4/2016).

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Mobilitat sostenible
10.628,07 euros
0%
0%
0 euros
5
96/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 4/4/2016 (B.O.E. núm. 82, de 5/4/2016),

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de deu mil sis-cents vint-i-vuit euros
amb set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
11.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència,
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 EUR (cent setanta-cinc mil euros), per a
finançar l’actuació local “Jocs infantils”, al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
presentada en data 11/12/2015 per finançar la inversió “Jocs infantils” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Jocs infantils
175.000 euros
0%
0,43%
2.235,04 euros
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Anualitats:
Referència:

5
98/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 4/4/2016 (B.O.E. núm. 82, de 5/4/2016),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
12.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència,
d’un Crèdit de Caixa d’import 98.777,73 EUR (noranta-vuit mil set-cents setantaset euros amb setanta-tres cèntims), per a finançar l’actuació local “Vestidors
camp futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
presentada en data 24/12/2015 per finançar la inversió “Vestidors camp futbol” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de
22/4/2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Vestidors camp futbol
98.777,73 euros
0%
0%
0 euros
5
104/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 4/4/2016 (B.O.E. núm. 82, de 5/4/2016),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de noranta-vuit mil set-cents setantaset euros amb setanta-tres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
13.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència,
d’un Crèdit de Caixa d’import 59.683,21 EUR (cinquanta-nou mil sis-cents
vuitanta-tres euros amb vint-i-un cèntims), per a finançar l’actuació local
“Paviment pista poliesportiva pavelló”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
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Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
presentada en data 24/12/2015 per finançar la inversió “Paviment pista poliesportiva
pavelló” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de
22/4/2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits
estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Paviment pista poliesportiva pavelló
59.683,21 euros
0%
0,43%
1.387,57 euros
10
105/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 4/4/2016 (B.O.E. núm. 82, de 5/4/2016),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta-nou mil sis-cents
vuitanta-tres euros amb vint-i-un cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
14.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència,
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 EUR (cent setanta-cinc mil euros), per a
finançar l’actuació local “Expropiacions c/Extremadura 2016”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Terrassa.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Terrassa, presentada en
data 30/3/2016 per finançar la inversió “Expropiacions c/Extremadura 2016” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Terrassa
Expropiacions c/Extremadura 2016
175.000 euros
0%
0,43%
4.068,55 euros
10
10/2016

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 4/4/2016 (B.O.E. núm. 82, de 5/4/2016),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
15.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència,
d’un Crèdit de Caixa d’import 87.500 EUR (vuitanta-set mil cinc-cents euros), per
a finançar l’actuació local “Actuacions urbanització”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
presentada en data 14/4/2016 per finançar la inversió “Actuacions urbanització” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de
22/4/2016).

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits
estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Actuacions urbanització
87.500 euros
0%
0,43%
2.034,27 euros
10
12/2016

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 4/4/2016 (B.O.E. núm. 82, de 5/4/2016),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-set mil cinc-cents euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
16.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència,
d’un Crèdit de Caixa d’import 87.500 EUR (vuitanta-set mil cinc-cents euros), per
a finançar l’actuació local “Projecte camí del vi”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats, a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
presentada en data 14/4/2016 per finançar la inversió “Projecte camí del vi” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de
22/4/2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Projecte camí del vi
87.500 euros
0%
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Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

0,43%
2.034,27 euros
10
11/2016

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 4/4/2016 (B.O.E. núm. 82, de 5/4/2016),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-set mil cinc-cents euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Teixit Productiu
17.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència,
d’un conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i Cecot
(Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa) per al desenvolupament del
servei Reempresa a través de Centres Locals de Serveis a les Empreses de la
província de Barcelona, 2016-2020.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“Fets
1. Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
(ADEL), dóna suport a les polítiques locals de creació, consolidació i creixement de
les empreses, que desenvolupen els ens locals de la província de Barcelona.
2. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (STP) de l’ADEL, sempre des d'una
perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport als ens locals de la
província per a la realització d'accions destinades a afavorir la consolidació
d'activitat econòmica, apropant i proveint dels recursos i serveis adequats a les
necessitats dels ens locals.
3. Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la província de Barcelona
posen a disposició de les persones emprenedores i empreses dels seus territoris,
personal i recursos destinats a donar suport a la creació, consolidació i creixement
empresarial. Segons dades corresponents a l’any 2015, hi ha 97 ens locals
proveïdors de serveis a les empreses que han atès prop de 27.000 empreses i a
gairebé 62.000 persones emprenedores, prestant serveis de sensibilització
empresarial, assessorament i informació.
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4. Cecot, a través de la Fundació Cecot Innovació, amb la col·laboració de la Fundació
Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya (cp’Ac), ha creat el Centre
de Reempresa de Catalunya, per impulsar un nou model d’emprenedoria, pel qual
una nova persona emprenedora pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja
existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant el
patrimoni empresarial individual i col·lectiu.
5. El Centre de Reempresa de Catalunya és el mercat de compravenda de petites i
mitjanes empreses de Catalunya. Un mecanisme que posa en contacte a totes
aquelles persones agents titulars d’una activitat empresarial que no volen continuar
(les persones cedents) amb tots aquells agents que prefereixen donar continuïtat a
una activitat empresarial existent a crear-ne una de nova (les persones
reemprenedores).
6. A la província de Barcelona hi ha empreses que malgrat estar en correcte
funcionament, finalitzen la seva activitat per la inexistència de persones que agafin
el relleu en la seva gestió, amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i de riquesa
per al territori. Aquest podria ser el cas de moltes empreses familiars, de les quals
tan sols un 15% arriben a la tercera generació.
7. En els darrers anys s’han dedicat molt esforços a fomentar i facilitar la creació
d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat l’efectivitat d’aquests esforços, no es
pot oblidar que, tan important com la creació, si no més, és el fet d’afavorir la
continuïtat i creixement de les empreses ja existents. Un dels aspectes a
considerar, en relació a aquesta tasca de recolzament a empreses ja constituïdes,
és l’orientació i el suport en el seu procés de cessió de l’activitat, quan les seves
circumstàncies ho requereixin.
8. L’experiència permet concloure que el 17% de les persones emprenedores ateses
són de perfil reemprenedor.
9. Segons un estudi del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, s’estima que en
els propers 10 anys unes 90.000 empreses i prop de 193.000 treballadors estaran
en processos de reempresa.
10. Diputació de Barcelona i Cecot van signar un Conveni de col·laboració el 20 de
setembre de 2012 per desenvolupar el projecte d’implantació local de la
Reempresa als CLSE de la província de Barcelona, amb un termini de vigència
fins al 31 de desembre de 2015.
11. A través de l’esmentat Conveni de col·laboració 2012-2015 s’han assolit molt
satisfactòriament els objectius previstos en relació a la implantació de la
Reempresa al territori:
- 35 punts locals Reempresa plenament operatius.
- Creació d’un únic mercat a Catalunya suportat per un sol portal web.
- 2.248 noves persones usuàries ateses i candidates a iniciar processos de
reempresa.
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- 256 empreses salvades que representen 947 llocs de treball i 13.748.475,00 €
d’inversió induïda.
12. Un cop finalitzat el període d’implantació, i d’acord amb les consideracions de
millora recollides per totes les parts, ara cal afrontar una nova etapa per consolidar
el model de la Reempresa, aportant nous mecanismes de suport als punts locals
Reempresa adients a aquest nou període.
13. Diputació de Barcelona i Cecot reconeixen una voluntat mútua de col·laborar amb
l’objectiu de dotar als punts locals Reempresa de les eines i mecanismes
específics per a la consolidació de la Reempresa, amb l’establiment de programes
conjunts i de recolzament al territori, per donar suport a la continuïtat de les
empreses.
És per tot això que el Servei de Teixit Productiu informa favorablement l’aprovació del
Conveni de col·laboració 2016-2020, entre Diputació de Barcelona i Cecot, per al
desenvolupament del servei Reempresa als punts locals Reempresa de la província de
Barcelona.
Fonaments de dret
1. Segons el que disposen l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
s’atribueixen a les diputacions les competències en relació a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis; de cooperació en el foment
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el seu territori.
2. El règim jurídic del conveni de col·laboració s’estableix, amb caràcter general, en
els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i articles 303 a 311 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
3. Vistos els epígrafs 3.4. apartat i) 3 i 4.1.4, apartat d), de la Refosa 1/2016, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions els òrgans de la Diputació
de Barcelona, aprovada per Decret núm. 3048/16, de 14 d’abril.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració, 2016-2020, entre Diputació de
Barcelona i Cecot (Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa), per al
desenvolupament del servei Reempresa a través de Centres Locals de Serveis a les
Empreses (CLSE) de la província de Barcelona:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
CECOT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI REEMPRESA A TRAVÉS
DE CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES DE LA PROVÍNCIA DE
BARCELONA, 2016-2020
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, Diputació de Barcelona, proveïda de NIF P-080000-B, representada per
l’Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Vicepresident 2on i President delegat de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic Local, facultat d’acord amb el Decret de la
Presidència de la Corporació núm. 8749/15, de 8 de octubre de 2015 (publicat al
BOPB de 13 de octubre de 2015); assistit per la Secretària Delegada, Sra. Beatriz
Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de
la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, publicat en el BOPB de
26 de novembre de 2015.
De l’altra, Cecot (Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa), proveïda de
NIF XXX, entitat representada en aquest acte pel president, el Sr. Antoni Abad
Pous, facultat segons escriptura d'apoderament de data 24 de gener de 2011,
atorgada davant la Notària Sra. E.M.C.S.A amb número de protocol X, càrrec que
manifesta vigent i suficient a aquests efectes.
MANIFESTEN
1.

Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local (ADEL), dóna suport a les polítiques locals de creació, consolidació i
creixement de les empreses, que desenvolupen els ens locals de la província
de Barcelona.

2.

Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (STP) de l’ADEL, sempre des
d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport als ens
locals de la província per a la realització d'accions destinades a afavorir la
consolidació d'activitat econòmica, apropant i proveint dels recursos i serveis
adequats a les necessitats dels ens locals.

3.

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la província de
Barcelona posen a disposició de les persones emprenedores i empreses dels
seus territoris, personal i recursos destinats a donar suport a la creació,
consolidació i creixement empresarial. Segons dades corresponents a l’any
2015, hi ha 97 ens locals proveïdors de serveis a les empreses que han atès
prop de 27.000 empreses i a gairebé 62.000 persones emprenedores, prestant
serveis de sensibilització empresarial, assessorament i informació.

4.

Cecot, a través de la Fundació Cecot Innovació, amb la col·laboració de la
Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya (cp’Ac), ha
creat el Centre de Reempresa de Catalunya, per impulsar un nou model
d’emprenedoria, pel qual una nova persona emprenedora pren el testimoni en
la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per
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continuar l’activitat, salvaguardant el patrimoni empresarial individual i
col·lectiu.
5. El Centre de Reempresa de Catalunya és el mercat de compravenda de petites
i mitjanes empreses de Catalunya. Un mecanisme que posa en contacte a totes
aquelles persones agents titulars d’una activitat empresarial que no volen
continuar (les persones cedents) amb tots aquells agents que prefereixen donar
continuïtat a una activitat empresarial existent a crear-ne una de nova (les
persones reemprenedores).
6. A la província de Barcelona hi ha empreses que malgrat estar en correcte
funcionament, finalitzen la seva activitat per la inexistència de persones que
agafin el relleu en la seva gestió, amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i
de riquesa per al territori. Aquest podria ser el cas de moltes empreses
familiars, de les quals tan sols un 15% arriben a la tercera generació.
7. En els darrers anys s’han dedicat molts esforços a fomentar i facilitar la creació
d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat l’efectivitat d’aquests esforços,
no es pot oblidar que, tan important com la creació, si no més, és el fet
d’afavorir la continuïtat i creixement de les empreses ja existents. Un dels
aspectes a considerar en relació a aquesta tasca de recolzament a empreses ja
constituïdes, és l’orientació i el suport en el seu procés de cessió de l’activitat,
quan les seves circumstàncies ho requereixin.
8. L’experiència permet concloure que el 17% de les persones emprenedores
ateses són de perfil reemprenedor.
9. Segons un estudi del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, s’estima que
en els propers 10 anys unes 90.000 empreses i prop de 193.000 treballadors
estaran en processos de Reempresa.
10.
Diputació de Barcelona i Cecot van signar un Conveni de col·laboració
el 20 de setembre de 2012 per desenvolupar el projecte d’implantació local de
la Reempresa als punts locals Reempresa de la província de Barcelona, amb
un termini de vigència fins al 31 de desembre de 2015.
11.
A través de l’esmentat Conveni de col·laboració 2012-2015 s’han assolit
molt satisfactòriament els objectius previstos en relació a la implantació de la
Reempresa al territori:
-

35 punts locals Reempresa plenament operatius.
Creació d’un únic mercat a Catalunya suportat per un sol portal web.
2.248 noves persones usuàries ateses i candidates a iniciar processos de
reempresa.
256 empreses salvades que representen 947 llocs de treball i
13.748.475,00 € d’inversió induïda.

12.
Un cop finalitzat el període d’implantació, i d’acord amb les
consideracions de millora recollides per totes les parts, ara cal afrontar una
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nova etapa per consolidar el model de la Reempresa, aportant nous
mecanismes de suport als punts locals Reempresa adients a aquest nou
període.
13.
Diputació de Barcelona i Cecot reconeixen una voluntat mútua de
col·laborar amb l’objectiu de dotar als punts locals Reempresa de les eines i
mecanismes específics per a la consolidació de la Reempresa, amb
l’establiment de programes conjunts i de recolzament al territori, per donar
suport a la continuïtat de les empreses.
14.
Per tal de regular els compromisos que assumiran ambdues parts, s’ha
procedit a elaborar el present Conveni de col·laboració.
15.
La minuta del Conveni ha estat aprovada per dictamen número
xxxx/2016 de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona celebrada en
sessió de data xx/xx/2016.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència per subscriure el present
Conveni i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el
formalitzen d’acord amb els següents
PACTES
Primer. OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte del present Conveni és regular les relacions de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i Cecot per desenvolupar el projecte de consolidació local
de la Reempresa als punts locals Reempresa de la província de Barcelona.
La finalitat és apoderar els punts locals Reempresa per tal que puguin continuar
oferint la Reempresa dins la seva cartera de serveis, mitjançant serveis
d’intermediació i acompanyament als processos de Reempresa, adreçats a les
potencials persones cedents i reemprenedores locals.
Segon. DESTINATARIS
Els destinataris del projecte són els punts locals Reempresa amb els quals s’han
establert acords de col·laboració durant la vigència de l’anterior Conveni de
col·laboració (2012-2015), facilitant eines, formació i mecanismes per a l’orientació i
l’assessorament a les potencials persones cedents i reemprenedores.
Tercer. ACTIVITATS A REALITZAR
El projecte està integrat per les activitats següents:
1. Coordinació i direcció del projecte.
2. Adaptació del Market Place.
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2A Millores i manteniment del Customer Relationship Management (CRM) com a
sistema informàtic de gestió del programa.
2B Adaptació del CRM a necessitats específiques dels punts locals Reempresa
de la província de Barcelona.
3. Actes públics:
3A Presentació pública de l’Acord de Reempresa
3B La Gira de la Reempresa
3C Matinal de la Reempresa
4. Formació i intercanvi d’experiències
4A Formació inicial
4B Formació continuada
4C Sessions d’intercanvi
5. Materials
5A Guies per a persones reemprenedores i cedents
5B Tríptics
5C Roll-ups
5D Plaques metacrilat
6. Suport tècnic
6A Help desk en la gestió del Market Place
6B Help desk en els processos de Reempresa
6C Assistència als processos d’acompanyament
6D Dinamització del mercat local de la Reempresa

7. Altres
La descripció de cada una de les activitats així com els indicadors quantitatius
d’activitat i qualitatius del projecte es detallen en l’Annex 1, adjunt al present
Conveni.
El període de realització de les activitats va des de l’1 de gener de 2016 fins al 31
de desembre de 2019. La periodificació de les activitats, establerta a l’esmentat
Annex 1, i el seu eventual ajust es podrà realitzar en funció del desenvolupament
del projecte.
Quart. COMPROMISOS DE LES PARTS
4.1. Compromisos de Diputació de Barcelona:
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-

Garantir que els punts locals Rempreesa estiguin informats sobre l’evolució
general del projecte.
Seguiment i validació de les activitats previstes segons l’Annex 1 del
present Conveni.
Participar com a promotor en el Comitè de Governança del Centre de
Reempresa de Catalunya.

4.2. Compromisos de Cecot :
-

Proposar l’equip de treball a la Comissió de Seguiment.
Gestió, coordinació i execució de les diferents activitats segons l’Annex 1
del present Conveni.
Garantir un sistema de registre d’informació permanent del projecte.
Presentar els informes de seguiment de cadascuna de les activitats i
l’informe final del projecte.
Proposar les liquidacions del pressupost.

Els punts locals Reempresa dinamitzaran i captaran oferta i demanda de les
potencials persones cedents i reemprenedores, i les canalitzaran a través de les
eines i instruments que es posaran a la seva disposició.
Cinquè. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE
Ambdues parts podran realitzar la difusió del projecte per qualsevol mitjà de
comunicació que considerin oportú.
Les marques corresponents a Diputació de Barcelona i a Cecot apareixeran en tots
els elements de publicitat que es realitzin per a la difusió del projecte objecte
d’aquest conveni, així com en els documents i materials que s’elaborin. En el cas de
Diputació de Barcelona, s’haurà d’estar al que estableixen els criteris per la seva
aplicació.
La marca Diputació de Barcelona s’incorporarà com a promotora en el Centre de
Reempresa de Catalunya.
Una vegada signat el present Conveni, es preveu l’organització d’una presentació
pública de l’Acord de Reempresa. Aquesta presentació es portarà a terme a les
instal·lacions de Diputació de Barcelona, serà pública i es convocarà als punts
locals Reempresa, a la premsa i als agents econòmics i socials.

Sisè. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I SEGUIMENT
Amb l’objectiu d’establir un mecanisme de direcció i seguiment per al compliment
d’aquest Conveni, es concreten els òrgans següents:
6.1. Comitè de Direcció:
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És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de la Diputació de
Barcelona i dues persones representants de Cecot.
Les persones representants de Diputació de Barcelona són el Gerent de Serveis de
Promoció Econòmica i Ocupació i el Cap de Servei de Teixit Productiu.
Les persones representants de Cecot són el seu Secretari General i el Director del
Centre de Reempresa de Catalunya.
Les seves funcions seran:
a)
b)
c)
d)

Establir les directrius per al desenvolupament del projecte.
Vetllar pel compliment dels presents acords.
Valorar l’execució del projecte.
Proposar l’ampliació de vigència i pròrrogues del conveni quan es
considerin oportunes.

El Comitè de Direcció es reunirà com a mínim 1 cop a l’any.
6.2. Comitè de Seguiment:
És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de Diputació de
Barcelona i dues persones representants de Cecot.
Les seves funcions són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fer el seguiment del projecte.
Validar la configuració de l’equip de treball.
Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte
desenvolupament del projecte.
Validar els ajustos de les activitats en funció del desenvolupament del
projecte.
Validar els informes de seguiment que es detallen en l’Annex 2.
Validar i aprovar a la finalització de cada període i a la finalització del
projecte les liquidacions parcials i final del pressupost.

El Comitè de Seguiment es reunirà com a mínim 1 cop per semestre.
Setè. EQUIP DE TREBALL PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS
Per portar a terme l’execució de les activitats, Cecot configurarà l’equip de treball
següent:
 Direcció del projecte: té un rol executiu en el marc del projecte. Es portarà a
terme per part d’una persona amb llarga experiència professional en els àmbits
de treball que promou el Conveni.
 Coordinació del Market Place: una persona experta en informàtica de sistemes,
per al manteniment de l’aplicació que es posarà a disposició dels punts locals
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Reempresa i una persona amb experiència en l’àmbit de la informàtica de
gestió.
 Comunicació: una persona amb experiència en l’àmbit de la comunicació
empresarial.
 Equip de persones consultores: per als processos de Reempresa. Estarà
integrat per:
-

Una persona responsable de coordinació dels processos de Reempresa
amb llarga experiència professional en l’àmbit d’assessorament empresarial.

-

Tres persones consultores per a la col·laboració en aquests processos, amb
experiència en consultoria empresarial.

 Suport administratiu i de gestió.
Les persones expertes i/o consultores que integrin l’equip de treball seran o bé dels
diferents departaments i/o entitats que depenen de Cecot o bé personal extern.
Vuitè. PRESSUPOST
El pressupost màxim, impostos indirectes inclosos, per a l’execució de les activitats
del projecte s’estableix en tres-cents trenta-quatre mil sis-cents seixanta-dos euros
(334.662,00€), distribuïts en les aplicacions pressupostàries i imports que figuren en
l’Annex 3, que forma part integrant del present Conveni.
De l’import total del pressupost, Diputació de Barcelona farà una aportació
econòmica proporcional, del 75% i Cecot del 25%, aproximadament, a raó de:

L’aportació econòmica màxima que realitzarà Diputació de Barcelona serà de
dos-cents cinquanta mil nou-cents noranta-vuit euros (250.998,00 €) distribuïda de
la manera següent:
-

Noranta-nou mil sis-cents vint-i-un euros (99.621,00 €) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del corrent pressupost de la
corporació.

-

Cinquanta-quatre mil nou-cents cinquanta-nou euros (54.959,00 €) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del pressupost
corresponent a l’exercici 2017.

-

Quaranta-vuit mil dos-cents nou euros (48.209,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corresponent a l’exercici
2018.

-

Quaranta-vuit mil dos-cents nou euros (48.209,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corresponent a l’exercici
2019.
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En relació a l’any 2016, l’aportació econòmica és més elevada, ja que caldrà fer
front a activitats destinades a tot el període d’execució, com són l’adaptació del
Market Place i, especialment, tots els materials.

L’aportació econòmica màxima que realitzarà Cecot serà de vuitanta-tres mil
sis-cents seixanta-quatre euros (83.664,00 €).
L’import, partides i periodificació del pressupost s’ajustarà en funció de l’assoliment
de les fites amb els indicadors d’activitat que consten en l’Annex 1.
Novè. RÈGIM DE PAGAMENT
El pagament de l’aportació econòmica de dos-cents cinquanta mil nou-cents
noranta-vuit euros (250.998,00 €) de Diputació de Barcelona a Cecot es tramitarà
en base a l’assoliment dels indicadors previstos i prèvia validació per part de la
Comissió de Seguiment dels informes de seguiment i liquidacions pressupostàries
corresponents a cada semestre i presentats per Cecot no més tard dels 2 mesos
posteriors a la finalització de cada semestre.
Els esmentats informes de seguiment i les liquidacions pressupostàries
incorporaran informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses i
els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació.
Desè. MODIFICACIONS
El present Conveni podrà ser modificat, si així es considera, atenent a l’evolució del
projecte. La modificació de les obligacions pactades requerirà l’aprovació i
formalització per les parts de la corresponent addenda.
Onzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI I PRÒRROGUES
El present Conveni entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura i la seva
vigència serà fins al dia 31 de març de 2020.
Les parts podran ampliar la vigència o prorrogar el conveni a proposta del Comitè
de Direcció. En qualsevol cas s’haurà d’aprovar pels òrgans competents i es farà
constar de manera expressa.
Dotzè. CONFIDENCIALITAT
Totes les dades i els documents vinculats al projecte en relació a les persones i
empreses participants i llurs activitats seran tractats confidencialment per ambdues
parts.
Tretzè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Ambdues parts s’obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter
personal de les persones emprenedores i/o empresaris tractades al llarg del
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projecte, a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial el que estableix la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades,
aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
Catorzè. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els productes resultants de l’execució del projecte podran ser utilitzats per ambdues
parts, per a la seva explotació, reproducció, distribució, comunicació pública,
traducció, adaptació i arranjament o qualsevol altra transformació. Per a la seva
utilització caldrà indicar que el/s producte/s han estat elaborats en el marc del
present conveni de col·laboració.
Com a productes resultants de l’execució del projecte, entre altres, es consideraran
els materials de suport de les activitats de formació, i de l’assistència tècnica i els
dossiers personalitzats, així com qualsevol altre document no previst i que es faci
en el marc del projecte.
Quinzè. RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Seran causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents:
-

Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives.
Per mutu acord de les parts.
Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de
les seves previsions.
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
- Qualsevol altra determinada per la legislació vigent.
Setzè. RÈGIM JURÍDIC
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les
presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes per l’article 108 a 112 de
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya, així com pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Dissetè. JURISDICCIÓ
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir
en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es
podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que
corresponguin de la jurisdicció de Barcelona.
I en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, per duplicat exemplar
i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats.
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ANNEX 1 ACTIVITATS A REALITZAR I INDICADORS DEL PROJECTE
A) ACTIVITATS A REALITZAR
El present Conveni contempla l’organització i desenvolupament de les activitats
següents:
1. Coordinació i direcció del projecte
 Tasques relacionades amb la conducció de l'execució i l'operativitat del
projecte. Organització dels equips de treball i vetlla pel compliment dels
objectius establerts.
 Redacció d'un informe de seguiment semestral on es descriuen les activitats
realitzades en el marc del Conveni. A través d’aquest document es recolliran
les dades per a l’avaluació semestral, per al seguiment de l’activitat i per la
liquidació de despeses. També es contempla la redacció d’un informe final. El
contingut dels esmentats informes està especificat en l'Annex 2 del present
Conveni.

2. Adaptació del Market Place
 2A Millores i manteniment del Customer Relationship Management
(CRM) i les seves funcionalitats a nivell genèric per a totes les persones
usuàries del CRM Reempresa i manteniment de la plataforma.
o Creació i manteniment del mòdul informàtic del CRM per a la gestió i
coordinació de les Matinals de la Reempresa (partida 3C) als punts
locals Reempresa.
o Introducció de millores i manteniment de les landing pages
personalitzades de cada punt d’atenció, incloent Diputació de
Barcelona.
Aquestes actuacions es materialitzaran a través d’una llicència d’ús per a cadascun
dels 35 punts locals Reempresa i de Diputació de Barcelona.
 2B Adaptació del CRM a necessitats específiques dels punts locals
Reempresa de la província de Barcelona, vinculades a la posada en
funcionament de mecanismes específics de finançament als punts locals
Reempresa per part de Diputació de Barcelona, en funció d'activitats
realitzades i/o resultats obtinguts.
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També es desenvoluparà un sistema per a l’actualització automàtica del termòmetre
amb informació de l’activitat realitzada per part del 35 punts locals Reempresa, per
tal que pugui ser publicat la primera setmana de cada mes.
3. Actes públics
 3A Presentació pública de l’acord
o Celebració d'un acte públic de presentació de la renovació, adreçat als
mitjans de comunicació i al personal tècnic i càrrecs electes dels ens
locals de la província de Barcelona.
 3B La Gira de la Reempresa
o Organització d’actes adreçats a empreses cedents i potencials persones
reemprenedores, amb difusió a la premsa, i amb participació dels
electes, celebrat als 35 punts locals Reempresa.
o Organització, difusió i contacte amb els mitjans de comunicació per la
realització de 35 actes de sensibilització als 35 punts locals Reempresa.
o Presència del representant institucional de Cecot i de l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de Diputació de Barcelona.
Es preveu l'organització de 17 actes el 2016 i de 18 actes el 2017.
 3C Matinal de la Reempresa
o Organització d'accions de caràcter supramunicipal per propiciar el
contacte entre persones cedents i persones reemprenedores del
territori, per contribuir a la generació i acceleració de processos
Reempresa, propiciar noves altes de persones usuàries i nous
matxings.
o Matinal de networking posant en contacte persones cedents amb
persones reemprenedores, facilitant reunions i trobades entre persones
usuàries amb interessos comuns.
o Organització de 8 Matinals de la Reempresa a 8 punts locals
Reempresa durant els 4 anys de vigència del Conveni.
o Organització de 2 matinals cada any.
Aquests actes seran liderats i coordinats per Cecot, amb la participació activa dels
punts locals Reempresa de cada àmbit territorial on s'organitzi. Cecot farà la
selecció i la difusió a les empreses cedents participants, la gestió de les sol·licituds
de les persones reemprenedores, la coordinació i la direcció de les activitats.
4. Formació i intercanvi d’experiències

Àrea de Presidència
Secretaria General

 4A Formació inicial
o Organització de 4 programes formatius de 15 hores de durada (1 anual)
amb la participació de 2 ponents simultàniament, orientats a donar una
formació inicial per a l'acreditació de personal tècnic dedicat a la
Reempresa.
o Activitats amb continguts d'introducció a la reempresa, processos, gestió
informàtica CRM i nocions de valoració d'empreses, negociació i atenció
a l'usuari, amb unes característiques similars a les realitzades fins ara,
però ampliant els aspectes més de treball amb casos pràctics i mètode
del cas.
 4B Formació continuada
o Organització de 8 accions formatives de 8 hores de durada, adreçades
a personal tècnic dels 35 punts locals Reempresa.
o Organització de dues accions formatives anuals amb temàtica a
concretar, en funció d'interessos i necessitats detectades: fiscalitat,
valoració d'empreses, mediació, contractes, impulsant la participació
dels 35 punts locals Reempresa en la priorització de les accions i
activitats d'interès.
 4C Sessions d’intercanvi
o Organització de 12 sessions d'intercanvi, jornades de treball (3 cada
any) adreçades al conjunt del personal tècnic dels punts locals
Reempresa, amb l'objectiu de treballar temes que es considerin
interessants per a l'impuls de la Reempresa.
5. Materials
 5A Guies per a persones reemprenedores i empreses cedents
o Manuals adreçats a persones/empreses cedents i persones
reemprenedores, guies per elaborar el pla de cessió i el pla de
reemprenedoria. A partir de les Guies actuals, posar a disposició dels 35
punts locals Reempresa una versió digital revisada editable dels
documents per tal que cada centre pugui personalitzar-se les parts
acordades: presentació institucional, logos (sense cost).
o En paral·lel es pressuposta una edició no personalitzada que permeti
una difusió massiva (7.200 Guies per a la cessió empresarial i 7.200
Guies per a la reemprenedoria).
 5B Tríptics
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o Material per a la difusió de la Reempresa, amb informació genèrica del
projecte i punts de contacte. Posar a disposició dels 35 punts locals
Reempresa una versió digital editable dels documents per tal que cada
centre pugui personalitzar-se les parts acordades (logos i forma de
contacte).
o En paral·lel es pressuposta l'edició d'un tríptic genèric, amb una tirada
prevista de 4.000 exemplars.
 5C Roll-ups
o Material promocional per a la visualització del servei Reempresa a l'ens
local i als diferents actes que s'organitzin (35 unitats).
 5D Plaques metacrilat
o Material promocional per a la visualització del servei (35 unitats).
6. Suport tècnic
 6A Help desk en la gestió del Market Place
o Assistència, suport i resolució de consultes sobre els processos
informàtics i l'ús del Market Place i CRM.
A través d’aquest servei s’articularan les consultes que fan referència als processos
informàtics i a l’ús del Market Place que en farà el personal tècnic dels punts locals
Reempresa.
 6B Help desk en els processos de reempresa
o Assistència, suport i resolució de consultes sobre processos de
Reempresa.
o Atenció telefònica i per correu electrònic de suport en aspectes de
gestió relacionats amb els processos de Reempresa.
 6C Assistència als processos d'acompanyament
o Tasques de consultoria i acompanyament al personal tècnic dels 35
punts locals Reempresa, en processos que requereixin una alta
especialització. Aquesta acció permetrà oferir consultoria i
acompanyament al personal tècnic dels punts locals Reempresa en els
processos finals de trobada, negociació, avaluació, legalització i
matxing. És un servei complementari i especialitzat que permetrà donar
seguretat en les actuacions d’aquest personal tècnic, complementar-los
en tots aquells passos que desconegui: redacció de contractes,
valoració de les empreses, revisió de la situació fiscal/financera, anàlisi
de riscos, etc., així com col·laborar directament en les trobades de les
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persones reemprenedores-cedents de les darreres fases, per ajudar al
tancament definitiu de les operacions.
Aquests acompanyaments seran presencials i es computaran per hores
d'assessorament (previsió de 7 hores x 4 anys x 35 punts locals Reempresa, que
corresponen a l'atenció de 7-10 processos).
 6D Dinamització del mercat local de la Reempresa
o Reunions anuals individualitzades amb els 35 punts locals Reempresa,
presentant i/o fent el seguiment dels fulls de ruta anuals, amb l'objectiu
de dinamitzar i promoure l'assoliment dels objectius establerts i la
proposta d'activitats de dinamització per assolir-los.
Aquestes sessions han de servir també per identificar necessitats formatives, repàs
dels procediments, resolució de consultes, i en general tot el que fa referència al
correcte desenvolupament del servei Reempresa des dels punts locals Reempresa
(4 reunions x 35 punts locals Reempresa x 4 hores).
7. Altres
Per a la millora contínua de les accions de suport a la consolidació del mercat de la
Reempresa a la província, i per afrontar nous reptes derivats de l'aplicació del
present Conveni, es preveu aquesta partida per aplicar-la sobre noves accions
concretes o per reforçar les mateixes que ja preveu el Conveni.
INDICADORS DEL PROJECTE
Els indicadors de seguiment anuals es desglossen de la següent manera:
Any
Any
Any
Any
2016
2017
2018
2019
1. Coordinació i direcció del projecte
Nº
informes
de
2
2
2
2
seguiment
2. Adaptació del market place
2A Millores i manteniment del CRM
Nº llicències
36
36
36
36
2B Adaptació del CRM a necessitats específiques dels punts
Reempresa
Tasques d’adaptació
3. Actes públics
3A Presentació pública de l’acord
Acte de presentació
1
0
0
0
Nº assistents
70
0
0
0
3B La Gira de la Reempresa
Nº Actes
17
18
0
0
Nº assistents
680
720
0
0
3C Matinal de la Reempresa
Indicador

Total

8

144
locals

1
70
35
1.400
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Indicador
Nº Actes
Nº assistents

Any
2016
2
100

4A Formació inicial
Nº Sessions
1
Nº Assistents
10
4B Formació continuada
Nº Sessions
2
Nº Assistents
30
4C Sessions d’intercanvi
Nº Sessions
3
Nº Assistents
90

Any
2017
2
100

Any
2018
2
100

Any
2019
2
100

1
10

1
10

1
10

4
40

2
30

2
30

2
30

8
120

3
90

3
90

3
90

12
360

5. Materials
5A Guies per a persones reemprenedores i empreses cedents
Nº Guies
14.400
0
0
0
5B Tríptics
Nº Tríptics
4.000
0
0
0
5C Roll-ups
Nº Roll-ups
35
0
0
0
5D Plaques metacrilat
Nº Plaques metacrilat
35
0
0
0

6. Suport tècnic
6A Help desk en la gestió del market place
Nº Consultes
175
175
175
6B Help desk en els processos de reempresa
Nº Hores dedicació
75
75
75
6C Assistència als processos d’acompanyament
Nº
Hores
245
245
245
acompanyament
6D Dinamització del mercat local de la Reempresa
Nº Hores dedicació
140
140
140
INDICADORS
D’IMPACTE
Nº reemprenedors atesos
en els punts locals
Reempresa
Nº cedents atesos en els
punts locals reempresa
Nº
processos
de
reempresa iniciats
Nº
processos
de

Total
8
400

14.400
4.000
35
35

175

700

75

300

245

980

140

560

Any
2016

Any
2017

Any
2018

Any
2019

Total

639

959

1.278

1.598

4.474

395

593

790

988

2.766

578

867

1.156

1.445

4.046

136

204

272

340

952
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reempresa amb èxit
Llocs de treball salvats
Inversió induïda (en milers
d’euros)

503

755

1.006

1.258

3.522

7.304

10.956

14.607

18.259

51.126

ANNEX 2. CONTINGUTS MÍNIMS DELS INFORMES DE SEGUIMENT
Al final de cada semestre Cecot realitzarà un informe de seguiment, que inclourà el
detall de les activitats portades a terme, així com el desglossament segons els
indicadors establerts en l’Annex 1. Al final del projecte Cecot realitzarà també un
informe final. Els continguts d’aquests informes seran els següents:
Continguts mínims dels informes semestrals:
Detall de les activitats realitzades seguint l’esquema de l’Annex 1.
Indicadors de resultat i seguiment seguint esquema de l’Annex 1.
Resultats i avaluació de la satisfacció dels punts locals Reempresa participants.
Resultats i avaluació de la satisfacció de les persones reemprenedores i les
persones cedents participants.
- Detall de les consultes relacionades amb l’activitat 6A Help desk en la gestió del
market place.
- Detall de les consultes de processos de Reempresa, incloses en l’activitat 6B
Help desk en els processos de Reempresa.
- Relació de les persones reemprenedores i les persones cedents ateses: nom,
localitat i hores imputades segons actuació 6C Assistència als processos
d’acompanyament.
-

Continguts mínims de l’informe final:
- Resum segons els indicadors establerts en l’Annex 1, a nivell agregat per les 4
anualitats del projecte. Anàlisi comparativa entre els resultats obtinguts i els
previstos, i justificació de les desviacions.
- Recomanacions de futur per part de Cecot.
ANNEX 3. PRESSUPOST

Àrea de Presidència
Secretaria General

PRESSUPOST DE DESPESES
Activitats
1 Coordinació i direcció del projecte

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Total
40.000,00 €

2 Market place
2A Millores i manteniment del CRM
2B Adaptació del CRM

Entitats
Diputació de Barcelona
Cecot

Total
250.998,00 €
83.664,00 €

21.600,00 €
5.000,00 €

3 Actes públics
3A Presentació de l'acord

500,00 €

3B La Gira de la Reempresa

17.500,00 €

3C Matinal de la Reempresa

40.000,00 €

4 Formació i intercanvi d'experiències
4A Formació inicial

7.200,00 €

4B Formació continuada

7.680,00 €

4C Sessions d'intercanvi

5.760,00 €

5 Materials
5A Guies per a reemprenedors i cedents

28.800,00 €

5B Tríptics

3.000,00 €

5C Roll-ups

14.000,00 €

5D Plaques metacrilat
6 Suport tècnic

8.750,00 €

6A Help desk en la gestió del market place

14.700,00 €

6B Help desk en els processos de reempresa

15.000,00 €

6C Assistència als processos d'acompanyament

60.564,00 €

6D Dinamització del mercat local de la reempresa

34.608,00 €

7 Altres

10.000,00 €

TOTAL DESPESES DEL PROJECTE

334.662,00 €

TOTAL INGRESSOS DEL PROJECTE

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents cinquanta mil noucents noranta-vuit euros (250.998,00 €) distribuïda de la manera següent:
- Noranta-nou mil sis-cents vint-i-un euros (99.621,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30103/43300/48900 del corrent pressupost de la corporació.
- Cinquanta-quatre mil nou-cents cinquanta-nou euros (54.959,00 €) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corresponent a
l’exercici 2017.
- Quaranta-vuit mil dos-cents nou euros (48.209,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corresponent a l’exercici 2018.
- Quaranta-vuit mil dos-cents nou euros (48.209,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corresponent a l’exercici 2019.
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El pressupost màxim, impostos indirectes inclosos, per a l’execució de les activitats
del projecte s’estableix en tres-cents trenta-quatre mil sis-cents seixanta-dos euros

334.662,00 €
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(334.662,00 €), distribuïts en les aplicacions pressupostàries i imports que figuren en
l’Annex 3 del Conveni.
L’aportació econòmica màxima que realitzarà Cecot serà de vuitanta-tres mil sis-cents
seixanta-quatre euros (83.664,00 €).
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a Cecot.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la diputada senyora Sevilla
(Entesa), qui diu: Des del Grup Entesa, ens semblava que estaria bé fer la petició de
demanar fer una reunió, ja fos aquí en la Junta o en la Comissió Informativa de
Desenvolupament Econòmic Local corresponent, per tal d’explicar i fer balanç de tots
els convenis establerts amb entitats privades que, presumptament, afavoreixen aquest
impuls econòmic i aquesta creació de llocs de treball. Fem aquesta petició perquè,
actualment, desconeixem encara els balanços i les dades de valoració d’aquesta
creació de llocs de treball i ens agradaria conèixer el cost total indirecte, ja coneixem el
cost directe, destinat als plans d’ocupació i ens semblaria interessant fer aquesta
reunió.
Per respondre, i per indicació de la senyora presidenta, pren la paraula el
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, senyor Castells (CiU), qui diu: A través de reunions particulars o en
la Comissió Informativa, ens posem a la seva disposició, no hi tenim cap inconvenient,
per fer-li les explicacions convenients. I jo penso que el millor seria fer una trobada, a
l’Àrea, una trobada important, d’unes quantes hores, perquè hi haurà temps per
debatre tot, per poder parlar-ne. Em poso a la seva disposició tant jo com el meu
equip.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Recordin que el programa Reempresa és
aquest que el que fa és evitar el tancament d’una empresa i, per tant, garantir el
manteniment dels llocs de treball més que crear-ne de nous, que se’n poden crear en
el futur; però el que pretén és evitar l’eliminació o la desaparició de llocs de treball. I
les xifres, pel que sé, són molt positives. Per tant, es mantenen aquest teixit
empresarial i aquests llocs de treball. Però, evidentment, des de l’Àrea li facilitaran la
informació.
Gerència de Serveis de Turisme
18.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència,
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) per a l’execució de la
redacció i aprovació del Pla director urbanístic “Vies Blaves Barcelona”.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“Fets
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I.- L’any 2012, l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona va
encarregar l’estudi d’un traçat a peu i amb bicicleta entre el naixement del Llobregat i
la seva desembocadura. El resultat diferia molt del que s’entén per un camí de riu
perquè s’allunyava del curs fluvial en masses ocasions.
Per a realitzar un camí per la llera dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, cal definir un
traç net i connex enmig d’una de les àrees més dinàmiques d’Europa abordant
problemes estructurals de gran complexitat.
El 2015, la Diputació de Barcelona decideix engegar aquest projecte com a prioritari en
la dinamització turística de les comarques de Barcelona i, alhora potenciar la marca
corporativa de promoció turística “Barcelona és molt més”, dedicada a potenciar les
activitats que permeten gaudir de l’oci, la cultura i la natura en aquest territori.
L’adequació del Parc Fluvial del Llobregat entre Castellar de n’Hug i Martorell, del riu
Anoia i del Cardener (en la província de Barcelona) s’ha encarregat amb la finalitat de
disposar d’un traçat ajustat al fil del riu i d’una guia d’inversions.
L’obertura del Camí del Llobregat, permetent la creació d’itineraris circulars, bucles i
connexions a les poblacions riberenques, dóna significació i rellevància a totes les
propostes que es creuin. Amb Barcelona a l’extrem sud i Montserrat al bell mig,
Igualada i Cardona, el camí constituirà un recurs turístic de gran envergadura. Aquesta
proposta ha d’estar consensuada amb el territori i l’administració.
II.- Atenent l’interès supramunicipal del projecte esmentat i la pluralitat de municipis
afectats, és necessari disposar d’un instrument de planejament urbanístic que, des
d’una perspectiva general i estructural del territori afectat amb vistes a la implantació
de la nova infraestructura estableixi les directrius i les determinacions que es precisin
per coordinar el planejament urbanístic municipal, sobre la protecció del sòl no
urbanitzable i, en definitiva, per a reservar el sòl per aquesta concreta destinació.
Fonaments de dret
I.- L’article 56 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, estableix que els plans directors urbanístics són figures de
planejament idònies per a assolir l’objectiu proposat en el present conveni.
Correspon al conseller de Territori i Sostenibilitat determinar les entitats o els
organismes que han de formular els plans directors urbanístics, en els termes que
estableix l’article 76.1 del Text refós de la llei d’urbanisme, i també li correspon
aprovar-los definitivament d’acord amb l’article 79.1.a del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
II.- La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer,
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix
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a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000€.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya per a l’execució de la redacció i aprovació del Pla director
urbanístic “Vies Blaves Barcelona”, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, PER A L’EXECUCIÓ DE LA REDACCIÓ I APROVACIÓ DEL PLA
DIRECTOR URBANÍSTIC “VIES BLAVES BARCELONA”
ENTITATS QUE INTERVENEN
GENERALITAT DE CATALUNYA, representada per l’Honorable Sr. Josep Rull i
Andreu, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que
intervé en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
determina l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident segon i
President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc Castells
i Berzosa, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016, i publicada en el BOP de 22 d’abril de 2016, i assistit per la Secretària
delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sra. Beatriz Espinàs
Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, sobre delegació de funcions
de Secretaria (mandat 2015-2019 I),publicat en el BOPB de 26 de novembre de
2015.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- L’any 2012, l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona va
encarregar l’estudi d’un traçat a peu i amb bicicleta entre el naixement del Llobregat
i la seva desembocadura. El resultat diferia molt del que s’entén per un camí de riu
perquè s’allunyava del curs fluvial en masses ocasions.
Per a realitzar un camí per la llera dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, cal definir
un traç net i connex enmig d’una de les àrees més dinàmiques d’Europa abordant
problemes estructurals de gran complexitat. Qualsevulla que sigui la solució
adoptada, les conseqüències per a l’entorn seran determinants. A favor del projecte
hi ha poderoses raons i voluntats; inclouen des de la necessitat imperiosa de
recuperar la salubritat i el paisatge fins a la necessitat de dotar els municipis fluvials
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d’infraestructures de lleure dignes i saludables. Finalment i l’objectiu principal és el
d’aprofitar-lo com a factor de dinamització turística.
El 2015, la Diputació de Barcelona decideix engegar aquest projecte com a prioritari
en la dinamització turística de les comarques de Barcelona i, alhora potenciar la
marca corporativa de promoció turística “Barcelona és molt més”, dedicada a
potenciar les activitats que permeten gaudir de l’oci, la cultura i la natura en aquest
territori.
L’adequació del Parc Fluvial del Llobregat entre Castellar de n’Hug i Martorell, del
riu Anoia i del Cardener (en la província de Barcelona) s’ha encarregat amb la
finalitat de disposar d’un traçat ajustat al fil del riu i d’una guia d’inversions.
L’obertura del Camí del Llobregat, permetent la creació d’ itineraris circulars, bucles
i connexions a les poblacions riberenques, dóna significació i rellevància a totes les
propostes que es creuin. Amb Barcelona a l’extrem sud i Montserrat al bell mig,
Igualada i Cardona, el camí constituirà un recurs turístic de gran envergadura.
Aquesta proposta ha d’estar consensuada amb el territori i l’administració.
II.- Atenent l’interès supramunicipal del projecte esmentat i la pluralitat de municipis
afectats, és necessari disposar d’un instrument de planejament urbanístic que, des
d’una perspectiva general i estructural del territori afectat amb vistes a la
implantació de la nova infraestructura estableixi les directrius i les determinacions
que es precisin per coordinar el planejament urbanístic municipal, sobre la protecció
del sòl no urbanitzable i, en definitiva, per a reservar el sòl per aquesta concreta
destinació.
III.- D’acord amb l’article 56 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, els plans directors urbanístics són figures de
planejament idònies per a assolir l’objectiu proposat.
Correspon al conseller de Territori i Sostenibilitat determinar les entitats o els
organismes que han de formular els plans directors urbanístics, en els termes que
estableix l’article 76.1 del Text refós de la llei d’urbanisme, i també li correspon
aprovar-los definitivament d’acord amb l’article 79.1.a del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
IV.- La Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya consideren que la
formulació d’un pla director urbanístic que ha d’assolir l’objectiu proposat, és
d’interès comú per a ambdues administracions i manifesten la seva voluntat de
col·laborar en la seva elaboració i aprovació.
V.- En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, té per objecte regular, les
obligacions que assumeixen cadascuna de les parts en ordre a les actuacions
necessàries per a la redacció del Pla director urbanístic “Vies Blaves Barcelona”.
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VI.- La minuta del present conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió ordinària celebrada en data ... de ...
de 2016.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte del conveni
És objecte del present conveni el establir el marc formal de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per a formular i finançar el Pla
director urbanístic Vies Blaves Barcelona (PDU).
2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Generalitat de Catalunya:
La Generalitat de Catalunya es compromet a formular, a licitar i adjudicar els
treballs de redacció del PDU en l’any en curs, i a tramitar el procediment fins a la
seva aprovació definitiva.
La Generalitat de Catalunya es compromet a notificar l’acord d’aprovació del
conveni i la resolució d’adjudicació dels treballs de redacció del Pla a l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.
2. Per part de la Diputació de Barcelona:
La Diputació de Barcelona es compromet a finançar íntegrament el cost de la
redacció del PDU, en les quantitats definitives que resultin de la contractació de les
assistències tècniques necessàries en ordre a l’obtenció del document definitiu
objecte del present conveni, les quals es valoren estimadament en 300.000,00 Eur.
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/22706 del vigent Pressupost
de despeses de l’exercici 2016.
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona s’acreditarà abans de la
signatura del conveni mitjançant el faig constar emès per la interventora general
relatiu a l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que
se’n derivin del mateix.
En el cas que hi hagi desviacions a l’alça del cost previst estimadament, la
Diputació de Barcelona prèvia autorització i disposició de la despesa, es compromet
a assumir l’increment sense necessitat d’aprovar una nova addenda.
La Diputació de Barcelona es compromet a fer efectiva l’aportació econòmica dels
honoraris de les assistències tècniques necessàries per a la redacció del PDU i
dels treballs i estudis complementaris que es requereixen per a la seva tramitació,
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efectuant els pagaments directament al/s consultor/s encarregats d’aquests treballs,
en la forma prevista en la clàusula cinquena.
3. Comissió de seguiment
Es constituirà una Comissió de seguiment, integrada paritàriament per dos
representants de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i dos representants de la Diputació de Barcelona de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local.
Si es detecta la necessitat d’incorporar un nou membre, aquest es designarà per
acord de la Comissió.
Aquesta Comissió tindrà com a objectiu principal:






Aportar informació als redactors dels PDU objecte del conveni
Dur a terme el seguiment de l’elaboració del PDU esmentat
Donar el vist-i-plau a la documentació parcial i final resultant dels treballs
objecte del conveni
Informar les factures emeses pels consultors i donar-ne conformitat.

La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada per una de les parts signants
del present conveni, i com a mínim ho farà una vegada al mes, per al seguiment i
control de resultats.
4. Vigència del conveni
Aquest conveni és vigent des de la seva formalització i fins que s’aprovi
definitivament el PDU, sempre i quan es compleixin per part d’ambdues
administracions els compromisos que estableix els pactes 2.1 i 2.2 d’aquest
conveni.
Les parts poden denunciar aquest conveni en qualsevol moment, segons els criteris
generals establerts a la legislació vigent o per mutu acord.
5. Pagament i justificació
El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es farà efectiu contra la
presentació de les factures emeses pels consultors d’acord amb el desglossament
següent:
a.

Durant el període d’execució dels treballs i fins al límit del 80% del preu dels
contractes, es podran fer efectius pagaments parcials a la presentació de les
factures pels consultors, sempre i quan l’import facturat sigui de conformitat
amb l’execució dels treballs realitzats, d’acord amb les fases que
s’estableixin en els corresponents contractes.

b.

L’últim pagament del 20%, fins arribar a la totalitat del preu dels contractes,
queda condicionat a la presentació per part de la Generalitat de Catalunya

Àrea de Presidència
Secretaria General

de la documentació i certificacions relatives a la finalització i recepció dels
treballs i a l’aprovació definitiva del PDU amb el text refós inclòs.
Les factures presentades pels consultors hauran d’anar acompanyades d’un
informe favorable de la Comissió de seguiment relatiu els treballs realitzats.
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d’estar
datades d’acord l’establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
Si la documentació de justificació presentada tingués errors, s’habilitarà un termini
no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que es presenti la documentació
de justificació esmenats els defectes existents.
6. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni,
formant part integrant del mateix.
7. Incompliment
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de
qualsevol de les parts signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que
es considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la
part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
8. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:





Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.

9. Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes
comunes de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de
Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte
del conveni.
10. Publicació
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D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest conveni serà
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es trametrà al Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat per tal que sigui publicat a
la seva web, que és accessible des del Portal de la Transparència.
La Diputació de Barcelona, en compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
publicarà
les
dades
relatives
al
present
conveni
a
la
web
http://transparencia.diba.cat."
11. Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per
duplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen.”
Segon.- Retenir la quantitat global de tres-cents mil euros (300.000,- €) com a
quantitat estimada inicialment per fer front a les obligacions del conveni. Aquesta
quantitat anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/22706 del
vigent pressupost de despeses de l’Oficina Tècnica de Turisme de l’exercici 2016.
Tercer.- NOTIFICAR els present acords a la Generalitat de Catalunya.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la diputada senyora Sevilla
(Entesa), qui diu: Fer una valoració, mirant el document, del fet que ens sembla que
manca informació d’eficiència documental en el que és el Conveni. Desconeixem,
també, l’opinió dels municipis afectats del Baix Llobregat; no sé si ens poden donar
compte d’això, i entenem també que, pels contactes que hem tingut amb el Consell
Comarcal, a dia d’avui no ha estat informat. Posem en dubte que un PDU sigui una
eina adequada per assolir els objectius que vostès ens estan informant en aquest punt
i que persegueixen i, més, quan estem parlant d’una quantitat significativa, com són
300.000 euros. Per tant, necessitaríem una miqueta més d’informació. També, torno a
dir el mateix, m’agradaria saber si en la Comissió informativa en podem parlar. Els faig
aquesta petició.
Per indicació de la senyora presidenta pren la paraula el vicepresident segon i
president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, senyor
Castells (CiU), qui diu: Aquest és un tema emblemàtic de l’Àrea de Turisme en el
sentit que realment és un projecte amb una envergadura molt gran i que serà històric.
Primer, perquè és la primera fase i entenem que els ajuntaments amb els quals hem
pogut parlar valoren aquest projecte molt positivament, atès que és una obra molt
emblemàtica que unirà i descobrirà espais per al gaudi i el turisme de manera
sostenible, vinculant també l’esport, la natura i el descobrir espais, per atraure els
turistes del centre i nord d’Europa, els autòctons també, que vulguin gaudir coneixent
els espais naturals vinculats a les lleres dels rius, que, a tots els ajuntaments que han
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fet les polítiques, aquí tenim alguns exemples de recuperació dels espais que eren
clavegueres a cel obert, els dignificarem amb garanties mediambientals que aquest
PDU ens garantirà. El PDU és una iniciativa complexa, però no és possible fer aquest
projecte sense que hi hagi un planejament de la consistència d’un Pla Director
Urbanístic com el que aquí aplicarem. És molt difícil que cap ajuntament pugui treballar
de forma aïllada i, per tant, la Diputació fa la funció, bàsica, clara, determinada i
determinant, de poder aixoplugar unes demandes que el territori ens anava fent de
manera escapçada. Els donem un sentit. I m’agradaria explicar-li molt personalment a
vostè. Ho volíem portar amb un punt de discreció..., perquè ja saben que aquest és un
projecte que si comencem a... Però sí que m’agradaria que, algun dia, poguéssim fer
una reunió i poder parlar-ne amb tota claredat. Els asseguro que aquest serà un dels
grans projectes pels quals serem recordats no els que ara estem en el Govern sinó
tota la Diputació de Barcelona en el futur.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies pel seu optimisme, també,
vicepresident.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
19.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2015/8772.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 11/11/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Barcelona de data 10 de novembre de 2015 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització a la carretera BV-1462, tram urbà, al
terme municipal de Barcelona (expedient núm. 2015/8772) de les obres següents:



Obres d'urbanització, del PK 6+100 al PK 6+115, marge dret.
Condicionament d'accés existent, del PK 6+410 al PK 6+420, marge esquerre.

D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data
19/02/2016, notificat en forma en data 29/02/2016, es va requerir l'interessat a fi que
esmenés la sol·licitud.
En data 15/03/2016 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona
la documentació requerida.
En data 13/04/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Barcelona en data 10 de novembre
de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 128.1 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:
Obres d'urbanització
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent, seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Es recolliran les aigües que provinguin de la zona pavimentada 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.
Condicionament d'accés existent
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
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- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenirlo 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.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Barcelona, autorització per a la
realització a la carretera BV-1462, tram urbà, al terme municipal de Barcelona
(expedient núm. 2015/8772) de les obres següents:



Obres d'urbanització, del PK 6+100 al PK 6+115, marge dret.
Condicionament d'accés existent, del PK 6+410 al PK 6+420, 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.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Barcelona, amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08017), Oficina de Collserola - carretera
Vallvidrera Les Planes, 56-96, amb indicació dels recursos procedents.”
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20.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà, en resolució de l’expedient núm.
2016/34.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 23/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà de data 17 de
desembre de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de
construcció de nou accés, a la carretera BV-4608 del PK 19+070 al PK 19+080, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Les Masies de Voltregà (expedient núm.
2016/34).
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data 28 de
gener de 2016, notificat en forma en data 9 de febrer de 2016, es va requerir
l'interessat a fi que esmenés la sol·licitud.
En data 29 de març de 2016 va tenir entrada la documentació requerida.
En data 13/04/2016 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 les Masies de Voltregà en data 29 de
març de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 76, 118, 127, 128.1 del
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret
293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que
s'expressen a continuació:
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- La cuneta de la carretera tindrà continuïtat a l'embocadura de l'accés de Palmerola
amb un tub de diàmetre mínim 40cm. El motiu és independitzar les aigües de la
carretera de les de la zona que limita amb l'accés.
- Referent a l'accés existent al costat de la ET, en el ( PK19+145), donat que te una
visibilitat només de 15m, per millorar la seguretat vial del tram, es limitaran els
moviments només a entrada en aquest accés, quedant la sortida solucionada pel de
Palmerola. Quan l'accés de Palmerola quedi obert pels dos sentits de circulació es
tancarà definitivament l'accés del PK 19+145.
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- L'entrega de l'accés de Palmerola amb la carretera tindrà un pendent màxim del
4%.
- L'accés de Palmerola quedarà pavimentat al menys en els primers 40m abans de
obrir-lo al trànsit, per tal d'evitar arrossegaments a la calçada de la BV-4608.
- L'espai de l'embocadura de l'accés de Palmerola amb carretera de Diputació, que
queda sense funció de calçada, s'ha de diferenciar de la sortida per tal d'evitar
confusions als usuaris. Previ a la seva execució s'haurà de definir i acordar amb els
tècnics de Diputació de Barcelona.
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que
assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la
normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial de
la senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat
de la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
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- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- 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.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
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
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Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de les Masies de Voltregà,
autorització d’obres de construcció de nou accés, a la carretera BV-4608 del PK
19+070 al PK 19+080, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Les Masies de
Voltregà (expedient núm. 2016/34), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de les Masies de Voltregà,
amb domicili a efectes de notificacions a Les Masies de Voltregà (08508), Ctra. C-17z,
PK 70,400 casa Forta el Despujol, amb indicació dels recursos procedents.”
21.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2016/1954.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“En data 23/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cardedeu de data 11 de febrer de 2016 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització de vorera, a la
carretera BV-5108 del PK 0+702 al PK 0+759, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Cardedeu (expedient núm. 2016/1954).
En data 12/04/2016 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 Cardedeu en data 11 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:
- 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 tram de calçada afectats
per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
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- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular,
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a
ni 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.
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,
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata

Àrea de Presidència
Secretaria General

de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
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 Cardedeu, autorització d’obres
d'urbanització de vorera, a la carretera BV-5108 del PK 0+702 al PK 0+759, marge
esquerre, tram urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2016/1954), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Cardedeu, amb domicili a
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Plaça de Sant Joan, 1, amb indicació
dels recursos procedents.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

22.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm.
2016/2037.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 26/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de data 19 de febrer
de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a
la carretera BP-5107 del PK 46+323 al PK 46+485, marge dret, tram urbà i urbà
(travessera), al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor (expedient núm.
2016/2037).
En data 08/04/2016 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 Sant Antoni de Vilamajor en data 19
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:
- 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.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
- 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.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
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l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995,i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor,
autorització d’obres d'urbanització, a la carretera BP-5107 del PK 46+323 al PK
46+485, marge dret, tram urbà i urbà (travessera), al terme municipal de Sant Antoni
de Vilamajor (expedient núm. 2016/2037), que s’hauran de dur a terme d’acord amb
les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe
tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor,
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Antoni de Vilamajor (08459), Plaça
Montseny, 5, amb indicació dels recursos procedents.”
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Calella, en resolució de l’expedient núm. 2016/2441.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“En data 04/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Calella de data 26 de febrer de 2016 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètols provisionals
informatius de carretera tallada per la prova esportiva VI IRONMAN 70.3 Barcelona
(expedient 2016/2441), a les següents carreteres:
 B-603 entre el PK 0+000 i el PK 0+465, ambdós marges, tram urbà i urbà
(travessera), al terme municipal de Sant Pol de Mar.
 BV-5128 entre el PK 26+840 i el al PK 28+300, ambdós marges, tram urbà i no
urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar.
 BV-5128 entre el PK 21+770 i el PK 26-840, ambdós marges, tram urbà i no
urbà, al terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta.
 BV-5111 entre el PK 18+768 i el PK 21+630, ambdós marges, tram urbà i no
urbà, al terme municipal de Sant Iscle de Vallalta.
 BV-5031 al PK 18+768, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal
d’Arenys de Munt.
 BV-5114 entre el PK 0+000 i el PK 4+100, ambdós marges, tram urbà i no urbà,
al terme municipal de Sant Celoni.
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 BV-5119 entre el PK 0+000 i el PK 7+000, ambdós marges, tram urbà i no urbà,
al terme municipal de Fogars de Montclús.
En data 08/04/2016 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 Calella en data 26 de febrer de 2016
i d’acord amb el que disposa l’article 91 i següents del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte
estat de conservació, així com a retirar-los dins de les 48 hores posteriors al final
l’activitat que s’hi indica. L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització,
en cas de conservació deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació,
per raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.

Àrea de Presidència
Secretaria General

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.

Àrea de Presidència
Secretaria General

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Calella, autorització d’obres
d’instal·lació de rètols provisionals informatius de carretera tallada per la prova
esportiva VI IRONMAN 70.3 Barcelona (expedient 2016/2441), a les següents
carreteres:
 B-603 entre el PK 0+000 i el PK 0+465, ambdós marges, tram urbà i urbà
(travessera), al terme municipal de Sant Pol de Mar.
 BV-5128 entre el PK 26+840 i el al PK 28+300, ambdós marges, tram urbà i no
urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar.
 BV-5128 entre el PK 21+770 i el PK 26-840, ambdós marges, tram urbà i no
urbà, al terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta.
 BV-5111 entre el PK 18+768 i el PK 21+630, ambdós marges, tram urbà i no
urbà, al terme municipal de Sant Iscle de Vallalta.
 BV-5031 al PK 18+768, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal
d’Arenys de Munt.
 BV-5114 entre el PK 0+000 i el PK 4+100, ambdós marges, tram urbà i no urbà,
al terme municipal de Sant Celoni.
 BV-5119 entre el PK 0+000 i el PK 7+000, ambdós marges, tram urbà i no urbà,
al terme municipal de Fogars de Montclús.
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Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Calella, amb domicili a
efectes de notificacions a Calella (08370), Plaça de l'Ajuntament, 9, amb indicació dels
recursos procedents.”
24.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala i plantació de
pollancres a la carretera BV-5122, a favor del senyor S.M.P., en resolució de
l’expedient núm. 2016/2448.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 09/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. S.M.P de data 09 de març de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització de tala i plantació de pollancres, a la carretera BV-5122
del PK 6+082 al PK 6+240, marge esquerre, tram no urbà, del PK 6+420 al PK 6+614 i
del PK 6+800 al PK 6+908, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Fogars de
la Selva (expedient núm. 2016/2448).
En data 08/04/2016 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. S.M.P en data 09 de març 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:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- No es podrà efectuar cap plantació dins de la zona de domini públic.
- La plantació d’arbres no perjudicarà l’estabilitat de la carretera ni la dels seus
elements funcionals i no afectarà la seva visibilitat ni la seguretat viària.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
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general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
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bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data14 d’abril de 2016.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Sr. S.M.P, autorització de tala i plantació de
pollancres, a la carretera BV-5122 del PK 6+082 al PK 6+240, marge esquerre, tram
no urbà, del PK 6+420 al PK 6+614 i del PK 6+800 al PK 6+908, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Fogars de la Selva (expedient núm. 2016/2448), 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. S.M.P, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX amb indicació dels recursos procedents.”
25.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
Gas Natural Distribución. SGG, S.A., en resolució de l’expedient núm.
2016/2535.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 11/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Gas Natural Distribución SDG, S.A. de data 10 de març de
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de
nova entrada per accedir amb un vehicle a la nova estació de vàlvules, a la carretera
BV-5151 al PK 4+128, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Franqueses del Vallès (expedient núm. 2016/2535).
En data 08/04/2016 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 Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 10 de
març de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 del Reglament general
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
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- L’accés es realitzarà des del camí existent i no afectarà en cap moment la calçada
de la carretera.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües a les cunetes de la carretera, obres de drenatge
o a qualsevol element funcional.
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 el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
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 Gas Natural Distribución SDG, S.A., autorització
d’obres de construcció de nova entrada per accedir amb un vehicle a la nova estació
de vàlvules, a la carretera BV-5151 al PK 4+128, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Franqueses del Vallès (expedient núm. 2016/2535), 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 Gas Natural Distribución SDG, S.A., amb
domicili a efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX amb indicació dels recursos
procedents.”
26.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Marganell, en resolució de l’expedient núm. 2016/2551.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“En data 11/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Marganell de data 07 de març de 2016 en el
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qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-1123, tram
no urbà, al terme municipal de Marganell (expedient núm. 2016/2551):



Instal·lació de punt de llum, al PK 5+180, marge esquerre.
Construcció de zona per a contenidors, al PK 7+315, marge dret.

En data 13/04/2016 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 Marganell en data 07 de març de
2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- 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 la instal·lació del punt de llum
sol·licitat en perfecte estat de conservació.
- Els contenidors es situaran a la zona d’afecció de la carretera, fora de domini públic
i servitud de la carretera.
- L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, per raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que presta la
carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat.
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Marganell, autorització d’obres a
la carretera BV-1123, tram no urbà, al terme municipal de Marganell (expedient núm.
2016/2551):



Instal·lació de punt de llum, al PK 5+180, marge esquerre.
Construcció de zona per a contenidors, al PK 7+315, marge dret.
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Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a Ajuntament de Marganell, amb domicili a
efectes de notificacions a Marganell (08298), carrer Sant Esteve, s/n, amb indicació
dels recursos procedents.”
27.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Castellcir, en resolució de l’expedient núm. 2016/2715.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“En data 15/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellcir de data 19 de febrer de 2016 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètols
informatius, a la carretera BV-1310 del PK 2+100 al PK 2+935, marge dret, tram urbà i
no urbà, al terme municipal de Castellcir (expedient núm. 2016/2715).
En data 18/04/2016 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 Castellcir en data 19 de febrer de
2016 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents, 168 del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
Condicions generals
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- 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,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
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 Castellcir, autorització d’obres
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d’instal·lació de rètols informatius, a la carretera BV-1310 del PK 2+100 al PK 2+935,
marge dret, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Castellcir (expedient núm.
2016/2715), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Castellcir, amb domicili a
efectes de notificacions a Castellcir (08183), Pl. Era, 5, amb indicació dels recursos
procedents.”
28.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa La Muu Endurance, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/2781.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 16/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de La Muu Endurance, SL de data 10 de març de 2016 en el qual
es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BV-4341, tram no urbà, al terme
municipal de Lluçà (expedient núm. 2016/2781) les obres següents:




Canvi d'ubicació d'accés existent, del PK 4+230 al PK 4+250, marge dret.
Construcció d’obra de fàbrica per desguàs, al PK 4+225, ambdós marges.
Instal·lació de conducció amb encreuament d'aigua i llum, al PK 4+225,
ambdós marges.

En data 08/04/2016 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 La Muu Endurance, SL en data 10 de març de 2016 i
d’acord amb el que disposen els articles 82, 83, 104.d i 128.1 del Reglament general
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
Condicionament d'accés existent
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic
competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització.
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A”
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis.
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- 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
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
-

Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de
domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la
finca i mai cap a la calçada de la carretera.

- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació.
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- 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.
Instal·lació de conducció d’aigües pluvials i electricitat amb encreuament
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del
trànsit a la zona afectada per les obres.
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà
l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de
domini públic.
- No son autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho
són els encreuaments necessaris.
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per
tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles.
- La rasa serà perpendicular a l'eix de la carretera i la seva obertura es realitzarà per
fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit el nombre de carrils que
s'indiqui en les condicions específiques (que, com a mínim, sempre serà un) sense
que pugui romandre obert més de vuit hores consecutives cap tram de rasa.
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals
condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les
menors pertorbacions possibles al trànsit.
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació.
- La conducció o línia anirà allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per
permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense
necessitat d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la
rasant de la carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les
reparacions necessàries s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la
Diputació de Barcelona.
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10.
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu
degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit.
- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la
capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos
dies com a màxim.
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- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada amb un mínim
d’un metre i amb fondària mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa
en calent tipus AC16 SURF S 50/70.
- Les obres s'iniciaran en un termini màxim de 30 dies des de la signatura de l'Acta
de Replanteig amb l'Oficial Especial de Permisos. Així mateix, un cop finalitzades,
es signarà l'Acta de Final d'Obres a partir de la qual comença a contar el període de
garantia.

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.
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
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procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 103 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de carreteres, estableix el següent:
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn.
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització.
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic.
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer,
derivats directament o indirecta de les actuacions.”
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 6.000 euros que es podrà
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins
del període de garantia, La Muu Endurance, SL serà responsable dels perjudicis que
es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la
reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o
indirecta de les obres de canvi d'ubicació d'accés existent, construcció d’obra de
fàbrica per desguàs i instal·lació de conducció amb encreuament d'aigua i llum.
L’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte.
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 379,68 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per conduccions
subterrànies i de 341,82 euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de
carretera per a la instal·lació de conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat,
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clavegueram, telefòniques i altres similars incloent-hi els túnels, fins a 1 metre quadrat
de secció.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, prèvia constitució de la garantia per import de 6.000 euros a la
qual fa esment la part expositiva de la present resolució, salvat el dret de propietat i
sens perjudici de drets de tercers i d’altres competències concurrents, a La Muu
Endurance, SL, autorització per a realitzar, a la carretera BV-4341, tram no urbà, al
terme municipal de Lluçà (expedient núm. 2016/2781) les obres següents:




Canvi d'ubicació d'accés existent, del PK 4+230 al PK 4+250, marge dret.
Construcció d’obra de fàbrica per desguàs, al PK 4+225, ambdós marges.
Instal·lació de conducció amb encreuament d'aigua i llum, al PK 4+225,
ambdós marges.

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit
en la part expositiva del present decret.
Segon.- DEMORAR l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució d’una garantia per
import de 6.000 euros.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
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Quart.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 379,68
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per conduccions subterrànies i de 341,82 euros, per concessió d'autoritzacions
en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de conduccions subterrànies
d'aigua, gas, electricitat, clavegueram, telefòniques i altres similars incloent-hi els
túnels, fins a 1 metre quadrat de secció.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a La Muu Endurance, SL, amb domicili a
efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
29.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en resolució de l’expedient núm.
2016/3075.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 07/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat de data 30 de març de
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització dels
carrers Sant Ramon i Santa Anna, a la carretera BP-1121 del PK 4+270 al PK 4+390,
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Monistrol de Montserrat (expedient
núm. 2016/3075).
En data 18/04/2016 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 Monistrol de Montserrat en data 30
de març de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 104c 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:
- La variació de l’ample de la calçada serà contínua i suau.
-

Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.

- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- 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.
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- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular,
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.

Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
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 Monistrol de Montserrat,
autorització d’obres d'urbanització dels carrers Sant Ramon i Santa Anna, a la
carretera BP-1121 del PK 4+270 al PK 4+390, ambdós marges, tram urbà, al terme
municipal de Monistrol de Montserrat (expedient núm. 2016/3075), que s’hauran de dur
a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat,
amb domicili a efectes de notificacions a Monistrol de Montserrat (08691), Pl. Font
Gran, 2, amb indicació dels recursos procedents.”
30.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
senyora A.B.S., en resolució de l’expedient núm. 2016/3378.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“En data 06/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la senyora A.B.S de data 31 de març de 2016 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la
carretera BV-4601 al PK 22+265, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Perafita (expedient núm. 2016/3378).
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En data 19/04/2016 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 A.B.S en data 31 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:
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
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 el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a la senyora A.B.S, autorització d’obres de
conservació d'edificació, a la carretera BV-4601 al PK 22+265, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Perafita (expedient núm. 2016/3378), que s’hauran de dur
a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la senyora A.B.S, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
31.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
senyor L.T.F., en resolució de l’expedient núm. 2016/3392.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“En data 07/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. Ll.T.F de data 01 d'abril de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres d'urbanització de la vorera de la parada de bus,
a la carretera BV-1435 del PK 11+871 al PK 11+891, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2016/3392).
En data 19/04/2016 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. Ll.T.F en data 01 d'abril de 2016 i d’acord amb el
que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la vorera i de tots els elements
funcionals de la carretera afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
- No es permetrà aportacions d’aigües a la calçada de la carretera.
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- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
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l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 154,08 euros, per concessió
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres d'urbanització.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Sr. Ll.T.F, autorització d’obres d'urbanització de
la vorera de la parada de bus, a la carretera BV-1435 del PK 11+871 al PK 11+891,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient
núm. 2016/3392), 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 154,08
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres
d'urbanització.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. Ll.T.F, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
32.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa Gesdip, SAU, en resolució de l’expedient núm. 2016/3397.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“En data 07/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Gesdip, SAU de data 01 d'abril de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització de plantació d'arbres i enjardinament, a la carretera
BV-5306 del PK 4+530 al PK 4+585, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Malla (expedient núm. 2016/3397).
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En data 19/04/2016 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 01 d'abril de 2016 i d’acord
amb el que disposen els articles 80.2b i 104.a del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- No es podrà efectuar cap plantació dins de la zona de domini públic.
- La plantació d’arbres no perjudicarà l’estabilitat de la carretera ni la dels seus
elements funcionals i no afectarà la seva visibilitat ni la seguretat viària.

Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- 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.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
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 plantació
d'arbres i enjardinament, a la carretera BV-5306 del PK 4+530 al PK 4+585, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Malla (expedient núm. 2016/3397), 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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33.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa La Muu Endurance, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/3405.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 07/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de La Muu Endurance, SL de data 30 de març de 2016 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització de transformació de bosc a pastura, a la
carretera BV-4341 del PK 2+200 al PK 6+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Lluçà (expedient núm. 2016/3405).
En data 19/04/2016 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 La Muu Endurance, SL en data 30 de març de 2016 i
d’acord amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada 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
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
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
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Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a La Muu Endurance, SL, autorització de
transformació de bosc a pastura, a la carretera BV-4341 del PK 2+200 al PK 6+500,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Lluçà (expedient núm.
2016/3405), 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 La Muu Endurance, SL, amb domicili a
efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
34.- Dictamen pel qual es proposa aprovar un canvi de titularitat d’una
autorització d’obres d’instal·lació de rètol atorgada al senyor I.C.G., a favor del
senyor A.G.M., en resolució de l’expedient 2015/8693.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma.
Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“En data 28 de gener de 2016, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es va atorgar al Sr. I.C.G autorització d’obres d’instal·lació de rètol amb la
menció "Restaurant - Bar Can Salada", a la carretera BV-3003 al PK 6+000, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Mateu de Bages (expedient núm.
2015/8693).
En la mateixa resolució citada al paràgraf anterior, es va fixar l’import de les taxes,
d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, en 50,63 euros, per emissió d’informes i
tramitació d’expedients.
En data 30 de març de 2016, ha tingut entrada al Registre general de la Diputació de
Barcelona un escrit del senyor I.C.G, en que demana que es modifiqui la titularitat de
l’autorització atorgada, així com de les taxes liquidades, a favor del senyor A.G.M, atès
que en l’actualitat ja no és ell qui desenvolupa l’activitat per a la qual es va sol·licitar la
instal·lació del rètol.
L’article 105.5 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres disposa que “l’autorització tindrà efectes mentre
existeixi l’objecte determinant del seu atorgament i serà transmissible prèvia notificació
del canvi de titularitat al servei territorial”.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016.
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.- PRENDRE RAÓ del canvi de titularitat de l’autorització atorgada per acord de
la Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
de data 28 de gener de 2016 al Sr. I.C.G (expedient 2015/8693) a favor del senyor
A.G.M.
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE l’import de la taxes fixades en la resolució citada al
punt primer del present acord.
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 a nom del
senyor A.G.M.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor I.C.G i al senyor A.G.M amb domicili
a efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
35.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la
substitució com a membre de l’òrgan col·legiat per a la instrucció del
procediment per a l’atorgament de subvencions de la convocatòria de 2016 als
centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i
concertats, el coordinador en matèria d’Espais i Medi Ambient, pel coordinador
d’àmbit d’Espais Naturals o persona en qui delegui.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 17
de desembre de 2015, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics
i concertats, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals
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d’aquesta Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de concessió
administrativa.
Atès que d’acord amb la base 12 l’òrgan responsable de la instrucció del procediment
per a l’atorgament de les subvencions estarà format per les següents persones:
a. Diputat adjunt a Espais Naturals o persona en qui delegui, que presidirà
l’òrgan col·legiat.
b. Una persona designada per la Presidència de la Diputació de
Barcelona.
c. Coordinador en matèria a Espais Naturals i Medi Ambient o persona en
qui delegui.
d. Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
e. Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà
com a secretària de l’òrgan col·legiat.
Atès que cal procedir a la substitució com a membre de l’òrgan col·legiat al
coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient, donat que per Decret de la
presidència en funcions de la Diputació de Barcelona, de data 10 de juliol de 2015, va
ser cessat el personal eventual que havia estat nomenat durant el mandat 2011 -2015,
entre ells el coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient.
Atès que es proposa com a nou membre de l’òrgan col·legiat al coordinador d’Àmbit
d’Espais Naturals o persona en qui delegui, restant format per les següents persones:
a. Diputat adjunt a Espais Naturals o persona en qui delegui, que presidirà
l’òrgan col·legiat.
b. Una persona designada per la Presidència de la Diputació de
Barcelona.
c. Coordinador d’àmbit d’Espais Naturals o persona en qui delegui.
d. Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
e. Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà
com a secretària de l’òrgan col·legiat.
Atès que per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés
de selecció, procedeix publicar el corresponent anunci, al Butlletí Oficial de la
Província.
Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, el gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 1r.
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la Junta de Govern
la proposta d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Substituir com a membre de l’òrgan col·legiat responsable del procediment
d’atorgaments de subvencions al coordinador en matèria d’Espais i Medi Ambient, pel
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coordinador d’Àmbit d’Espais Naturals o persona en qui delegui, restant format per les
següents persones:
a. Diputat adjunt a Espais Naturals o persona en qui delegui, que presidirà
l’òrgan col·legiat.
b. Una persona designada per la Presidència de la Diputació de
Barcelona.
c. Coordinador d’àmbit d’Espais Naturals o persona en qui delegui.
d. Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
e. Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà
com a secretària de l’òrgan col·legiat.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la resolució de la
substitució del membre de l’òrgan col·legiat, Així mateix s’inserirà una referència
d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,

