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Referència:

060302/2022/2

Procediment:

Canalització d'aigües i pous

Interessat:

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU , ANTONIO MIGUEL
MARTIN CAÑAMERO

Representant:

Es certifica que:
La proposta de resolució de l’expedient número: 060302/2022/2, s’ha resolt amb l’estat Favorable per
la Junta de Govern Local, celebrada en sessió Ordinària en data 10 de maig de 2022
Aprovació inicial del projecte constructiu d’actuacions al subministrament d’aigua potable al dipòsit de
Palou i al sector de Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació horitzontal dirigida (PDH), al
terme municipal de Sant Pere de Ribes
Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa i responsable de la regidoria d’Espai Públic, presento davant la
Junta de Govern Local la següent:
PROPOSTA
Aigües de Sant Pere de Ribes, S.A. com a concessionària del servei d’aigua potable del municipi, és
l’encarregada d’executar obres de renovació i millora de la xarxa d’aigua potable detallades a l’annex
2 de l’addenda, en compliment de la clàusula segona de la mateixa addenda, a compte del fons
d’amortització tècnica, addenda aprovada en sessió ordinària del Ple de la Corporació, celebrat el dia
30 de gener de 2018.
La intervenció objecte d’aquest informe, es troba inclosa en el fons de reversió i consisteix en millorar
les canonades de portada d’aigua al dipòsit del Palou, i d’aquesta manera reduir el nombre d’avaries i
millorar l’efectivitat del servei.
El projecte ha estat redactat per l’empresa concessionària del servei d’aigua potable al municipi,
Aigües de Sant Pere de Ribes, S.A i registrat a data 6 d’octubre del 2020 amb número de registre
2020016393.
Dintre del sistema d’abastament del municipi de Sant Pere de Ribes, hi trobem el Dipòsit Ribes Palou.
Aquesta instal·lació s’abasteix a través de compra d’aigua ATLL des del Dipòsit Costa i subministra
aigua a la zona de Palou Alt, Palou baix i als Polígons núm. 8 i 10.
La distribució des del Dipòsit Costa al Dipòsit Ribes Palou es produeixi a través de dues canonades
que, en una part del seu traçat, discorren paral·leles per la Riera de Ribes. El fet de discorre per la
riera provoca que en èpoques de pluja i crescuda del cabal, es produeixin averies a la canonada de
subministrament al dipòsit.
L’Objecte del Projecte constructiu d’actuacions al subministrament d’aigua potable al dipòsit de Palou
i al sector de Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació horitzontal dirigida (PHD), al terme
municipal de Sant Pere de Ribes és el definir i valorar les obres necessàries per la instal·lació d’un
nou tram de xarxa per al subministrament al Dipòsit Ribes Palou i una derivació que subministrarà a la
urbanització Mas Alba, al municipi de Sant Pere de Ribes. Aquestes obres fan referència a enderrocs
de paviments i reposicions, a varies PHD, excavacions de rases i la instal·lació de canonades i
vàlvules.
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
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Es proposa l’aprovació Inicial del Projecte constructiu d’actuacions al subministrament d’aigua potable
al dipòsit de Palou i al sector de Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació horitzontal dirigida
(PHD), al terme municipal de Sant Pere de Ribes.
De conformitat amb tots els antecedents esmentats i l’informe d’Espai Públic emès per l’arquitecte
tècnic, Xavier Raventós Moreno, i per la Cap d’Espai Públic, Sílvia Cabanas Ruiz, de data 21 d’abril
de 2022, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1r.- APROVACIÓ INICIAL del projecte constructiu d’actuacions al subministrament d’aigua potable al
dipòsit de Palou i al sector de Can Quadres, així com l’Estudi de seguretat i salut.
2n.- SOTMETRE’L al tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies que comptaran des de
l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
També es publicarà al tauler municipal electrònic, dins de la seu electrònica:
www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisiedictes; així com a la pàgina web d’aquesta Corporació,
https://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/projectes/entramit
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

Sant Pere de Ribes, 12 de maig del 2022
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Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental

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.

