Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Territori

Santiago Blanco Serrano, Secretari general accidental de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
CERTIFICO:
Que el Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2021, va aprovar, entre d’altres, l’acord
literal que a continuació es trasllada:
“4. Aprovació inicial de la memòria justificativa, el projecte d’establiment del servei i el
reglament del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes.
Francisco José Perona Jiménez, President de la Comissió Informativa de Territori i Economia
Local, i a proposta de l’alcaldessa i regidora d’Espai Públic, Abigail Garrido Tinta, presento al
Ple de la Corporació el següent dictamen:
L’establiment o implantació dels serveis locals per tal d’assumir-los com a propi i la
determinació de la forma de gestió del serveis públics són processos obligatoris per als
Ajuntaments, més enllà del fet que una competència sigui de titularitat municipal o es determini
que aquesta sigui servei mínim, segons ve regulat a la Llei de Bases de Règim Local 7/1985,
de 2 d’abril (LRBRL en endavant), i en la legislació catalana, en concret en el Decret legislatiu
2/2003, de28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
(TRLMRLC en endavant).
Així mateix, el procediment per a aprovar l’establiment del servei, fer-ne la regulació necessària
per la seva correcta prestació i determinar-ne la forma de gestió, queda fixat en Reglament
d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS en endavant), en concret en
els articles 159 i 160.
Atès que l’estudi de model presenta una certa complexitat, l’Ajuntament va adjudicar a
l’empresa PWACS l’assessorament en l’expedient i la realització dels documents necessaris en
el tràmit, així com la implantació del model escollit.
El Ple de la Corporació del 21 de juliol de 2020 va aprovar l’inici de l’expedient d’establiment del
servei de clavegueram, redacció de l’estudi d’alternatives dels models de gestió i memòria, per
fomentar l’elecció de la futura prestació del servei i constitució d’una Comissió d’estudi.
Durant l’any 2020 s’ha redactat “L’Estudi tècnic, econòmic i jurídic sobre els diferents models
de gestió del servei de clavegueram del municipi de Sant Pere de Ribes”. Aquest va ser
presentat a la Comissió d’estudi i finalment durant la darrera sessió realitzada en data
19/11/2020, es va decidir que el model escollit és la gestió indirecta mitjançant concessió de
servei.
Una vegada presa la decisió per la Comissió d’estudi, cal la realització de la memòria
justificativa, el projecte d’establiment i la redacció del reglament corresponent, en la primera
etapa i, és quan en data 28/01/2021 i, registre general d’Entrada número 2021001834,
l’empresa contractada, PWACS, ha presentat els documents següents, que conformen
l’expedient per a la implantació del servei, segons l’article 159 del ROAS i que consta de:
• Memòria justificativa i Projecte per l’establiment del servei de Clavegueram de Sant Pere de
Ribes.
• Reglament del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes, amb Annex I: Ordenança
municipal reguladora dels abocaments d’aigües no domèstiques a la xarxa de clavegueram
municipal
• Estudi tècnic, econòmic i jurídic sobre els diferents models de gestió del servei de
clavegueram del municipi de Sant Pere de Ribes.
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Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

En data 18 de gener de 2021, el tècnic especialista d’Espai Públic i la Cap de Servei d’Espai
Públic, Lluis Martinez Cruz i Silvia Cabanas Ruiz, respectivament, han elaborat informe conjunt,
pel qual proposen l’aprovació favorable dels documents redactats i el qual s’adjunta a
l’expedient 1/2020 (3.11.)
Vist l’informe de Secretaria núm. 54/2021
De conformitat amb els antecedents, els informes emesos al respecte, així com els documents
que es troben inclosos en l’expedient 1/2020 (3.11.), proposo al Ple de la Corporació els
següents acords:
1r.- APROVAR INICIALMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I EL PROJECTE
D’ESTABLIMENT DEL SERVEI, del clavegueram en el municipi de Sant Pere de Ribes.
2n.-APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM del
municipi de Sant Pere de Ribes I EL SEU ANNEX 1: Ordenança municipal reguladora dels
abocaments d’aigües no domèstiques a la xarxa de clavegueram municipal.
CODI PAM:
PROGRAMA:
ORGÀNIC:
ECONÒMIC:
IMPORT (IVA INCLÒS):
FASE DE LA DESPESA: SENSE IMPORT EN AQUESTA FASE
3r.- SOTMETRE, els documents que conformen l’establiment del servei, AL TRÀMIT
D’INFORMACIÓ PÚBLICA durant el termini de 30 dies que comptaran des de l’endemà de la
darrera de les publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També es publicarà al tauler
municipal
electrònic,
dins
de
la
seu
electrònica:
www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes ; així com a la pàgina web d’aquesta
Corporació, www.santperederibes.cat. Aquest acord esdevindrà definitiu en el cas que no es
presentin al·legacions, sense necessitat de prendre un acord exprés.
4t.- Simultàniament, DONAR AUDIÈNCIA als interessats i a les entitats que, si s’escau, han
exercit la iniciativa.
L’alcaldessa, Sra. Abigail Garrido Tinta, fa una explicació del tema.
Després d’un debat es sotmet el dictamen a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per quinze vots a favor: Dotze del PSC-CP, un de Ciutadans i dos dels regidors no
adscrits, el vots en contra dels cinc regidors de Construïm i amb l’abstenció del regidor de Fem
Poble.”
I, perquè consti així, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. Abigail Garrido
Tinta.
Vist i plau
Sant Pere de Ribes, 21 d'abril del 2021
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