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Es certifica que:
La proposta de resolució de l’expedient número: 060302/2021/5, s’ha resolt amb l’estat
Favorable per la Junta de Govern Local, celebrada en sessió Ordinària en data 1 de juny
de 2021
Aprovació inicial del projecte i estudi de seguretat i salut per a la construcció d’un nou pluvial al Parc
Rafael Alberti al nucli urbà de les Roquetes
Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa i responsable de la regidoria d’Espai Públic, presento davant la
Junta de Govern Local la següent:
ANTECEDENTS I PROPOSTA
Hi ha un petit torrent que es situa al nucli urbà de les Roquetes paral·lel a l’avinguda Catalunya entre
l’avinguda Eduard Toldrà i el c/ Roger de Flor.
En una inspecció visual s’ha detectat que l’estat que aquest petit l torrent es troba en un estat
deficient que pot provocar el risc d’accidents per a persones, tenint en compte que es situa al costat
del Parc Rafael Alberti, destinat principalment a l’esbarjo de nens que van acompanyats d’adults i/o
de persones grans. Un altre factor que fa necessari l’execució de les obres és la necessitat de
condicionament del terreny perquè està previst en un futur situar en aquest àmbit la construcció del
nou parking municipal.
Vist que Agbar és la empresa gestora del servei de clavegueram del municipi i en el marc del seu
contracte de servei creu necessària l’ordenació i renovació de la xarxa de pluvials i la realització d’una
sèrie de millores per evitar problemes futurs i optimitzar el funcionament de la xarxa es sol·licita a
Agbar que mitjançant grup tècnic especialitzat redacti el projecte executiu per la nova construcció d’un
nou pluvial al Parc Rafael Alberti al nucli urbà de les Roquetes.
A data 18 maig de 2021 es presenta amb numero de registre 2021009786 el projecte executiu i Estudi
de Seguretat i Salut per la nova construcció d’un nou pluvial al Parc Rafael Alberti al nucli urbà de les
Roquetes.
Vist que el contingut del projecte s’ajusta a les necessitats d’execució, es proposa l’ Aprovació inicial
del projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut per la nova construcció d’un nou pluvial al Parc
Rafael Alberti al nucli urbà de les Roquetes.
Vist l’informe emès per Secretaria núm. 194/2021.
De conformitat amb tots els antecedents esmentats i amb l’informe de data 24 de maig de 2021,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
ACORDS
1r.- APROVACIÓ INICIAL del Projecte i EBSS per a la construcció d’un nou pluvial al Parc Rafael
Alberti al nucli urbà de Les Roquetes, presentat per AGBAR SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE
BARCELONA, carregant la despesa a l’aplicació pressupostària següent i desglossada com es
descriu a continuació:
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
http://w w w.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

CODI PAM: 3.2.1
ORGÀNIC: 33000
PROGRAMA: 160
ECONÒMIC: 60900
REFERÈNCIA PROJECTE: 2019_01_0047
NÚM. EXPEDIENT: 060302/2021/5
IMPORT (IVA INCLÒS): NO GENERA DESPESA
2n.- NOTIFICAR els presents acords a l’interessat, AGBAR SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE
BARCELONA, amb indicació dels recursos legalment procedents.

Aprovat per unanimitat dels membres presents.

Sant Pere de Ribes, 3 de juny del 2021

Sant Pere de Ribes, 2 de juny del 2021

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental
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