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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET
309/2006, de 25 de juliol, de traspàs de les carreteres que integren la xarxa comarcal de les carreteres gestionades per la Diputació Barcelona
a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya.

ACORD
del grup de treball Generalitat de CatalunyaDiputació de Barcelona

La disposició transitòria 1 de la Llei 7/1993,
de 30 de setembre, va disposar l’assumpció per
part de la Generalitat de la titularitat de les
xarxes de carreteres de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

D’una banda, el Sr. Manel Nadal i Farreras,
Secretari de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i de l’altre,
el Sr. Jordi Labória Martorell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge de la Diputació de Barcelona.

Mitjançant Decret de data 26 de juliol de 1994
es va adoptar l’acord de traspàs d’un seguit de
carreteres de la Diputació de Barcelona per a
la seva integració a la xarxa bàsica de la Generalitat de Catalunya.
En data 29 de maig de 2006 es va formalitzar
conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal d’implementar
el procés de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les carreteres de la xarxa comarcal
gestionades per la Diputació i per definir les de
la xarxa local que passarà a gestionar la Diputació de Barcelona per delegació de la Generalitat. Aquest conveni i l’acceptació de la delegació van ser aprovats pel Ple de la Diputació
de Barcelona de data 25 de maig de 2006.
D’acord amb l’esmentat conveni, en data 3 de
juliol de 2006 el grup de treball Generalitat de
Catalunya-Diputació de Barcelona ha adoptat
un acord de traspàs de carreteres que s’integraran a la xarxa comarcal de la Generalitat.
Per tot això, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques i del conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
S’aprova l’Acord formalitzat en data 3 de
juliol de 2006 del grup de treball Generalitat de
Catalunya-Diputació de Barcelona, de traspàs
de carreteres que s’integraran a la xarxa comarcal de la Generalitat, que s’adjunta com a annex.
Article 2
La gestió de les carreteres objecte de traspàs
es farà efectiva a partir de la data de signatura
de les actes formals per part d’ambdues parts.

Barcelona, 3 de juliol de 2006
Reunits:

Actuen:
El primer en nom dels membres de la representació de la Generalitat de Catalunya i el segon en nom del membres de la Diputació de
Barcelona, que conjuntament componen el grup
de treball Generalitat de Catalunya-Diputació
de Barcelona, constituït per a la integració de
les carreteres provincials a la xarxa de carreteres
de la Generalitat de Catalunya.
Ambdós han estat expressament facultats per
aquest acte i, en relació del que es va convenir
en la reunió de 3 de juliol, formalitzen l’Acord
d’integració de les carreteres de la xarxa comarcal de la Diputació de Barcelona, que es detallaran, a la xarxa de carreteres de la Generalitat en el termes següents:
1. La disposició transitòria 1 de la Llei 7/1993,
de 30 de setembre, de carreteres, va disposar l’assumpció de la titularitat de les xarxes de carreteres de les diputacions de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona per part de la Generalitat.
L’efectivitat de la transferència quedava supeditada a la finalització del procediment de
traspàs a la Generalitat dels mitjans personals
i materials afectes als serveis provincials de carreteres i dels recursos econòmics corresponents.
A aquest efecte, es disposava la creació de quatre grups de treball, un per cadascuna de les
diputacions catalanes, per tal de dur a terme
aquests traspassos.
2. Per tal de continuar amb el procés d’integració en la xarxa de carreteres de la Generalitat, les circumstàncies actuals aconsellen completar el traspàs d’aquells elements integrants
de la xarxa viària comarcal de la Diputació de
Barcelona, per tal d’aconseguir una gestió integrada de la totalitat d’aquesta xarxa.
En conseqüència, es formalitza el present
Acord en els termes següents:
1.1 Es traspassen a la Generalitat de Catalunya les carreteres de la Diputació de Bar-

celona que s’integraran a la xarxa comarcal i que
es detallen a l’annex d’aquest Acord.
1.2 La Generalitat assumeix la totalitat de
les funcions que li corresponen com a ens titular, pel que fa a les carreteres que es detallen a
l’annex d’aquest Acord.
2. La contribució per part de la Diputació de
Barcelona, en concepte de cost de manteniment
de la xarxa comarcal que es transfereix en aquest
Acord, quedarà englobada en les condicions de
traspàs del conjunt de la xarxa de carreteres
provincials.
3. La Diputació de Barcelona lliurarà, després de la publicació del present Acord, la documentació que sigui necessària per a la prestació immediata dels serveis i per a la resolució
dels expedients en tramitació corresponents a
les carreteres, objecte del present Acord, sobre
els quals no s’hagi dictat resolució definitiva
abans de la data assenyalada de l’Acord del grup
de treball. No obstant això, els recursos administratius els tramitaran i els resoldran els òrgans
competents de la Diputació de Barcelona.
Sens perjudici de l’estricte compliment del
que s’assenyala en l’apartat anterior, atesa la
diversitat d’expedients que poden originar-se i
la voluntat d’eliminar per al futur qualsevol situació de discrepància, es crea una comissió
específica, integrada paritàriament per dos representants del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i dos de la Diputació de
Barcelona per estudiar les qüestions incidentals
o procedimentals que puguin, excepcionalment,
sorgir.
4. La Diputació de Barcelona assumirà les
obligacions de tot tipus que, d’acord amb el que
estableixen els apartats anteriors, resultin dels
expedients ja iniciats o que es puguin generar
en el futur com a conseqüència de fets ocorreguts abans de l’entrada en vigor d’aquest Acord,
i, consegüentment, la responsabilitat per a qualsevol pagament o indemnització que es generi
en relació amb les carreteres traspassades per
raó de circumstàncies anteriors al present Acord.
En tots aquells expedients dels quals es derivi
responsabilitat econòmica per a la Diputació,
correspondrà a aquesta corporació la seva resolució.
5. La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona es facilitaran mútuament informació en relació amb la matèria objecte
d’aquest Acord.
I perquè així consti, ambdues representacions firmen el present Acord per duplicat, en el
lloc i la data abans esmentats.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX
Carreteres de la Diputació que es traspassen a la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 25 de juliol de 2006
ANNEX 1
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya

Trams de carretera a traspassar a la Generalitat de Catalunya

XAVIER SABATÉ I IBARZ
Conseller de Governació
i Administracions Públiques

Ctra.
B-121
B-221

JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

B-400
B-530
C-153

Origen
Final
Longitud (m)
B-120, Olesa de Montserrat ...................... Bv-1211, Viladecavalls
855
T-221, Civit ................................................. B-100, La Panadella
4.625
(Nou traçat MIFO)
Saldes .......................................................... Maçaners
5.000
B-520 ........................................................... Bv-5305
503
C-25 ............................................................. B-522, Sant Martí Sescorts
8.205

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Ctra.
C-241c
C-243b (1)
C-243c
C-1415a
C-1415a
C-1415b
BP-1101
BP-1103
BP-1121
BP-1413
BP-1413
BP-1417
BP-1503
BP-2121
BP-2151
BP-2427
BP-4313
BP-4313
BP-4313
BP-4653
BP-4654
BP-5002
BV-1001
BV-1211
BV-2041
BV-2115
BV-2241
BV-2244
BV-2411
BV-2421
BV-2429
BV-2433
(1)
BV-3001
(2)
BV-3002
(2)
BV-4031
BV-4241
BV-4405
BV-4501
BV-4511
BV-5105
BV-5105
BV-5301
BV-5303
BV-5305

Origen
Final
Longitud (m)
C-241e, límit territori Barcelona .............. B-222, Igualada
15.570
Bv-2244, Sant Sadurní d’Anoia ................ BV-2296, Sant Sadurní d’Anoia
1.040
N-II A, Martorell ....................................... C-16, Terrassa (N-150)
12.900
Rotonda Pol. Ind., Terrassa ...................... B-124 Castellar del Vallès
8.705
Ronda Castellar ......................................... C-1413a, Sentmenat
4.315
C-59, Caldes de Montbui .......................... Nova Carretera Canovelles
9.450
(Enllaç C-17)
B-111, El Bruc ............................................ BP-1103, El Bruc
1.400
BP-1101, El Bruc ....................................... BP-1121, Monistrol de Montserrat 7.780
C-55, Monistrol de Montserrat ................. BP-1103, Monistrol de Montserrat 7.400
Nova Carretera Sant Cugat Vallès ........... Inici Travessera de Cerdanyola
2.200
Cedida a l’Ajuntament PK 2,750
B-20, Barcelona ......................................... Nova Carretera Sant Cugat
11.460
del Vallès
C-16 Sant Cugat del Vallès (S/C) ............. N-150, Terrassa (Enllaç Hipòdrom)10.570
Rotonda Inici Tram Urbà ......................... C-37, Santa Maria de Miralles
32.403
(Vilafranca Del Penedès)
BV-2241a Sant Sadurní d’Anoia .............. C-15
9.017
Ramal de l’AP-7 Sant Sadurní d’Anoia .. BV-2244 Sant Sadurní d’Anoia
430
C-1410 a Súria ............................................ Balsareny
14.540
Balsareny .................................................... B-431, Avinyó Nord
12.720
B-431 Avinyó Sud ...................................... C-25, Avinyó
2.610
BV-445, Santa Creu de Joglars ................. C-154 Prats De Lluçanès
6.300
TM Olost
C-1411a Berga ............................................ C-26 Berga (C-16)
810
C-32 Alella ................................................. C-352, Granollers
14.269
B-100 Sant Guim De Freixenet ................ C-1412 Calaf
13.255
B-121, Viladecavalls .................................. C-58 Vacarisses
2.650
S/C Variant de Begues ............................... Ronda De Gavà
7.105
TP-2115, Límit Comarca Alt Penedès ..... C-31, Vilanova i la Geltrú
13.440
BP-2151 Sant Sadurní d’Anoia ................ B-224 Masquefa
8.990
BP-2151 Sant Sadurní d’Anoia ................ BP-2427 Sant Sadurní d’Anoia
3.000
N-340 TM Avinyonet del Penedès ........... S/C Variant de Begues
14.908
BV-2425 Corbera del Llobregat ............... N-340 (Variant) Cervelló
8.575
C-243a, Sant Sadurní d’Anoia .................. Sant Cugat Sesgarrigues
5.566
(Rotonda Carrerada)
Nova carretera, Martorell ......................... B-224,Martorell
1.530
Nova Carretera Bergus ............................. C-1410 Cardona
TM Cardona
C-1410a. Súria (Colònia Valls) ................. Nova carretera Saló TM Pinós
Sant Mateu de Bages
B-402 La Pobla De Lillet .......................... GI-400 Toses
LV-4241 Límit Com Berguedà ................. C-1411a, Berga
C-154, Olost ................................................ BP-4653 Santa Creu De Joglars
(TM Olost)
Inici Variant Carretera Entre ................... BV-4511 Santpedor
C-25 i C-55
C-55, Sant Joan De Vilatorrada ............... BV-4512 Pont de Cabrianes
TM Sant Fruitós del Bages
C-251 Cardedeu ......................................... Final Variant Santa Agnès
de Malanyanes
Inici Variant Santa Agnès de MalanyanesC-60 La Roca del Vallès (B-40)
C-35 Santa Maria de Palautordera .......... Bv-5303, Seva
BV-5305 Balenyà ....................................... GI -520 Viladrau B-520
BV-5303, Balenyà ...................................... B-520 Taradell
Total

Notes:
(1) Traspàs condicionat a la construcció de la nova carretera Sant Sadurní-Martorell.
(2) Traspàs condicionat a la construcció de la nova carretera Calaf-Cardona.
(06.194.108)
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7.000
10.342
26.272
19.145
3.920
3.730
10.234
3.562
420
35.742
9.672
4.770
418.905
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RESOLUCIÓ
PRE/2555/2006, de 21 de juliol, de convocatòria
de subvencions destinades a donar suport a determinades activitats de cooperació al desenvolupament, desenvolupament i solidaritat internacional en l’àmbit universitari i de publicació de
les bases.
El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2003-2006 i, també els plans anuals
2005 i 2006, identifiquen els diversos actors i
instruments de l’activitat de l’Administració
de la Generalitat en l’àmbit de la cooperació
per al desenvolupament a Catalunya, tot destacant-ne el paper cabdal de les universitats
en l’àmbit de la sensibilització, la formació, la
investigació i la recerca aplicada i la transferència de coneixements, atès que les seves activitats, en contribuir a millorar les capacitats
de tots els agents, serviran també per consolidar una política de cooperació per al desenvolupament catalana de qualitat i amb identitat pròpia.
Concretament, les universitats catalanes, com
a institucions que agrupen un ampli contingent
d’experts –professors i investigadors– en matèries molt diverses vinculades als objectius del
desenvolupament i de la cooperació poden prestar assistència qualificada a les diverses instàncies i actors responsables de la cooperació i l’ajut
per al desenvolupament, tot millorant-ne l’orientació i el contingut de les seves actuacions. Les
universitats sovint també poden prestar assistència tècnica de diversos tipus a administracions
i d’altres universitats del països del Sud. A més,
com a centres especialitzats en la formació de
grau i de postgrau en la formació continuada,
contribueixen a la formació de persones susceptibles de dedicar-se a la investigació, l’estudi i
l’execució de polítiques i d’accions de desenvolupament i de cooperació internacionals, als
països del Nord, i a través de la cooperació interuniversitària amb les universitats del Sud, es
fomenten relacions estables per tal de compartir
coneixement i capacitats.
Les universitats públiques, l’antic Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i l’ Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament, a més, han treballat al llarg
de l’any 2005 conjuntament i han elaborant un
Pla d’Actuació 2006-2007 per potenciar el seu
paper com actors de la cooperació catalana.
En coherència, doncs, amb l’experiència, el
Pla Director, els plans anuals i el Pla d’Actuació conjunt per al 2006 i 2007, hom ha optat per
impulsar una segona convocatòria adreçada a
consolidar el paper de les universitats com actors de la cooperació catalana.
En conseqüència, d’acord amb el que estableixen els articles 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, i el 3.2.a) del Decret
236/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament.
En virtut de l’autorització del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de 5 d’abril de 2004 i
de 27 d’abril de 2006,

