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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data de 29 de juliol de
2021 ha aprovat l’Acord núm. 491, atès l'apartat 3.1.d) sobre les competències de la
Junta de Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la
Presidència, de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, publicat en
el BOPB de data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la Presidència
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i per Decret de la
Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021,
quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, modificat pel Decret 7785/21, de
13 de juliol, i publicat al BOPB de 16 de juliol del 2021 (A491-2021)(Exp. 2018/10561).
(...)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Primer- APROVAR inicialment el Projecte constructiu de “Reurbanització de la
travessera BV-2041 (Camí Ral) entre el PK 8+245 i el PK 10+110. TM Begues”,
amb un pressupost d’un milió vuit-cents vint-i-un mil cinc-cents noranta-cinc
euros amb vint-i-sis cèntims (1.821.595,26EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de
l’IVA (382.535,00EUR), resulta tenir un pressupost total de 2.204.130,26EUR. A
aquest import s’haurà d’addicionar la partida de control de qualitat (excés 1,5% PEC),
per un import de 8.125,65EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de
l’Administració és de 2.212.255,91EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de
seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2021 d’aquesta
Corporació.
Segon- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona,
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta
Corporació, Seu electrònica de la Corporació https://seuelectronica.diba.cat/.
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona
interessada a la Seu electrònica.
Tercer- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte, que es determina en
virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva.
Quart- NOTIFICAR la present resolució a l’ajuntament de Begues.
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Aquest Acord no pot impugnar-se, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat.
En virtut del citat Acord, i en compliment de les disposicions vigents, el projecte
esmentat queda exposat al públic per un període de trenta dies hàbils, comptats des
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de
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la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament corresponent, i
al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, període durant el qual es
podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Corporació, Seu
electrònica de la Corporació https://seuelectronica.diba.cat/. L’expedient també es
podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona interessada a la Seu
electrònica https://seuelectronica.diba.cat/.

Data 3-8-2021

En compliment de l’article 21.4 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, quant a la indicació dels terminis
màxims de durada del procediment, així com els efectes que produeix el silenci
administratiu, es fa saber que:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) En cas que s’hi formulessin al·legacions dintre del termini d’informació pública, i de
conformitat amb el que disposa l’article 37. 5 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el
termini màxim establert normativament per adoptar i notificar una resolució
definitiva en el procediment que s’inicia en virtut del present Acord serà de sis
mesos, comptats des de la data d’aprovació inicial, llevat dels supòsits de
suspensió o d’ampliació del termini previstos en l’article 22 i 23 de la Llei 39/2015,
d’ 1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions
públiques.
En cas de no haver-hi cap al·legació, una vegada transcorregut el termini
d’exposició al públic, aquest Acord serà definitiu en via administrativa. En aquest
supòsit, si es volgués impugnar l’Acord de l’aprovació definitiva del projecte,
s’hauria d’interposar, en el seu cas, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es
podria interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la referida notificació.

B

b) Segons l’article 25.1 a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les Administracions públiques, els interessats que, en
relació al referit Acord, haguessin comparegut davant d’aquesta Diputació dintre
del termini d’informació pública abans indicat, hauran d’entendre desestimades les
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seves pretensions per silenci administratiu,
en el cas que es pugui derivar el
reconeixement, o si és el cas, la constitució de drets o altres situacions jurídiques
favorables, si havent transcorregut el termini de tres mesos, comptats des de la
data en què la seva sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan
competent per a la seva tramitació, no ha estat adoptada i notificada una resolució
sobre la petició.
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Francesc Bartoll Huerta (SIG)
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