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Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Territori

Referència:

060309/2022/1

Procediment:

Jardins, parcs, arbrat i platges

Interessat:

JESUS GALINDO ESPINET

Representant:

Es certifica que:
La proposta de resolució de l’expedient número: 060309/2022/1, s’ha resolt amb l’estat Favorable per
la Junta de Govern Local, celebrada en sessió Ordinària en data 7 de juny de 2022
Aprovació Inicial del Projecte i Estudi de Seguretat i Salut de la urbanització d’aparcament exterior
enjardinat de Rafael Alberti al nucli de les Roquetes.
Abigail Garrido Tinta, alcaldessa responsable de la regidoria d’Espai Públic de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, presento davant la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA:
El Pla de Reactivació Municipal engegat per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes pel 2022-2023 que
es va aprovar pel ple ordinari el 26 d’abril de 2022 disposa del projecte econòmic 2022_01_0009
“millora en voreres, vials, millora d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a places i
carrers” preveu els treballs de la urbanització d’aparcament exterior enjardinat Rafael Alberti del nucli
urbà de les Roquetes.
Al nucli urbà de Roquetes, al voltant del Parc Rafael Alberti es situen el pavelló, el mercat, el nou
teatre municipal i petits establiments comercials que donen lloc a la necessitat de crear un espai
d’aparcament de vehicles.
Entre el parc de Rafael Alberti i el carrer d’Albert Ferrer i Soler es situa un solar públic, no edificat,
amb una superfície de 2.200m2 aproximadament i propietat de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
idoni per urbanitzar i crear un aparcament exterior enjardinat. Es situa en un punt estratègic a l’estar a
prop de l’accés al municipi, ben comunicat i a prop dels equipaments.
Adjudicada la redacció del Projecte i Estudi de Seguretat i Salut al arquitecte i arquitecte tècnic Jesús
Galindo Espinet amb l’autorització i disposició número de document 12021000013323, aquest, en
data 7 de juny 2022, i LGE 20220011325, presenta el documents per la seva Aprovació Inicial.
Vist l’informe tècnic i de la prefectura, emès conjuntament per la tècnica i la Cap d’Espai Públic, Sofía
García Teruel i Sílvia Cabanes Ruiz en data 7 de juny de 2022.
Vist l’informe tècnic jurídic de secretaria 279/2022 del 7 de juny de 2022.
De conformitat amb els antecedents i amb l’informe de l’àrea de data 7 de juny de 2022, de la Cap
d’Espai públic, Silvia Cabanas Ruiz, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
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1r.- APROVAR INICIALMENT el Projecte Executiu i Estudi de Seguretat i Salut, per un pressupost
d’execució per contracte de 524.505,71€ (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent:
CODI PAM: 3.2.1
PROGRAMA:
ORGÀNIC:
ECONÒMIC:
IMPORT (IVA INCLÒS): NO GENERA DESPESA
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 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, per les vies habilitades.
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

Sant Pere de Ribes, 8 de juny del 2022

Sant Pere de Ribes, 8 de juny del 2022

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental
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