Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Territori i Espai Públic

Santiago Blanco Serrano, Secretari general accidental de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes,
CERTIFICO:
En data 20 de novembre de 2019, l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, Sra. Abigail
Garrido Tinta, ha dictat el següent:
“DECRET / NUM. 1601/2019
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I L’ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT PER A L'EXECUCIÓ DE LA NOVA CANONADA D'ABASTAMENT PER LA
CONNEXIÓ DELS DIPÒSITS DE PALOU I CAN LLOSES AL MUNICIPI DE SPR
En virtut del decret d’Alcaldia núm 856/2019 de 26 de juny de 2019, es van delegar a
efectes resolutius en la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a
aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim
local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències
que dites lleis assenyalen com a indelegables.
En l’esmentat decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas
de situacions d’urgència, degudament declarada i justificada, quan un assumpte no
pugui demorar-se per a ser tractat a la Junta de Govern Local; en aquest cas i segons
l’informe de la prefectura del servei emès per la Sra. Silvia Cabanas Ruiz, en data 14
de novembre de 2019, la urgència esdevé en el límit de nitrats detectat en el darrer
control sanitari del dipòsit d’aigua de Can Lloses-Can Marcer i la conseqüent urgència
en la tramitació del mateix.
En previsió a les futures obres de construcció del nou col·lector d’aigua potable que
haurà d’abastir les urbanitzacions de Can Lloses i Can Pere de la Plana, caldrà
prèviament la redacció del projecte constructiu per definir i valorar els treballs
necessaris per executar-lo.
Mitjançant el decret de l’Alcaldia número 1429/2019, de 16 d’octubre, s’adjudica la
redacció del projecte constructiu esmentat a AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, SA,
per import de 15.367,00€. És el contracte menor 162/2019 (2.1.7.)
En data 30 d’octubre de 2019 i RE2019018059, la concessionària del servei
d’abastament d’aigua, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, presenta el projecte
executiu i l’estudi de seguretat i salut. En data 14 de novembre de 2019, tal i com s’ha
esmentat en el paràgraf anterior, emet informe de la prefectura, la Cap d’Espai Públic,
Sra. Silvia Cabanas Ruiz, el qual es troba inclòs en l’expedient 1/2019 (6.3.2.)
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2019/3129
Vist l’informe de Secretaria núm. 523/2019
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De conformitat amb els antecedents i amb l’informe de prefectura, emès en data 14 de
novembre per la Cap del Servei d’Espai públic, Silvia Cabanas Ruiz.,:
Per aquest, el meu decret,
RESOLC

1r. APROVAR el tràmit d’urgència, en el sentit de reduir els terminis establerts
per aquest procediment a la meitat, atès el caràcter d’urgència d’aquesta
tramitació.
2n.- APROVAR INICIALMENT el Projecte constructiu i l’Estudi de Seguretat i
Salut per a l’execució de la nova canonada d’abastament per la connexió dels
dipòsits de Palou i Can Lloses, al terme municipal de Sant Pere de Ribes.
CODI PAM: 3.2.1
PROGRAMA: 161
ORGÀNIC: 33000
ECONÒMIC: 60900
IMPORT (IVA INCLÒS): no genera despesa
FASE DE LA DESPESA:
REREFENCIA DEL PROJECTE: 2017_01_0044
3r.- SOTMETRE’L al tràmit d’informació pública durant el termini de 15 dies que
comptaran des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. També es publicarà a l’e-tauler i al
web de l’Ajuntament www.santperederibes.cat. Durant aquest període les
persones interessades podran tenir vista dels expedients i presentar les
al·legacions que considerin oportunes al Registre General de l’Ajuntament.
4rt.- DONAR COMPTE d’aquest Decret a la propera sessió del Ple de la
Corporació que es porti a terme.
Així ho mana i signa, l’Alcaldessa, Abigail Garrido Tinta, Sant Pere de Ribes, vint de
novembre de dos mil dinou, davant meu, el Secretari General Accidental, que en dono
fe.” (segueixen signatures).
I, perquè consti així, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. Abigail
Garrido Tinta.
Sant Pere de Ribes, 21 de novembre de 2019
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L’alcaldessa
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