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Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Territori

Referència:

060304/2022/1

Procediment:

Pavimentació i voreres

Interessat:

MANEL GOMEZ ROBERT, CARTSIG SERVEIS TOPOGRAFICS, SLP

Representant:

Es certifica que:
La proposta de resolució de l’expedient número: 060304/2022/1, s’ha resolt amb l’estat Favorable per
la Junta de Govern Local, celebrada en sessió Ordinària en data 24 de maig de 2022
Aprovació Inicial del projecte de millora en l'accessibilitat del C. Barceloneta i de l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa i responsable de la regidoria d’Espai Públic i Edificis Municipals,
presento davant la Junta de Govern Local la següent proposta:
El Pla d’Actuació Municipal 2019 – 2023, que proposa potenciar diverses línies estratègiques com la
sostenibilitat i l’eficiència energètica, els hàbits saludables (en la cultura, l’esport, el turisme, etc), la
defensa i visibilitat del patrimoni històric, les polítiques d’habitatge, la promoció de l’activitat
econòmica i la defensa del comerç de proximitat, així com uns espais públics de qualitat que fomentin
la convivència i la participació de les persones en els afers comunitaris, estableix 4 eixos estratègics,
definits per al ciutadà com:
-

Per millorar els teus drets
Per millorar la teva feina i per promoure noves oportunitats
Un poble per viure i gaudir
El poble del futur

En l’àmbit d’espai públic i amb l’objectiu de fer de la via pública un espai dignificat i agradable es
proposa actuar per a millorar el casc urbà antic de Ribes.
En aquest marc es proposa la millora de l’accessibilitat al carrer Barceloneta i la cruïlla amb el carrer
Pere Carbonell i Grau.
En data 17 de desembre de 2020 s’autoritzà la despesa menor de la contractació número
02010701/2020/1322 de la redacció del projecte de millora de l’accessibilitat del carrer Barceloneta al
nucli urbà de Sant Pere de Ribes a l’arquitecte tècnic Manel Gómez i Robert.
En data 6 d’abril de 2022, RE 2022006680, el Sr. Manel Gómez i Robert va presentar a tràmit a
l’aprovació inicial del projecte de millora de l’accessibilitat del carrer Barceloneta al nucli urbà de Sant
Pere de Ribes acompanyat de l’estudi bàsic de seguretat i salut.
El 17 de març Governació emet informe favorable número 0465/2022 sobre l’ordenació viaria i
senyalització de la UA19, antiga fàbrica tèxtil Miret. S’adjunta a l’expedient de tramitació.
En data 22 d’abril de 2022, Informe Tècnic emès per Rosa Riba Vilanova i Eva Villa Tizón, arquitecta i
arquitecta tècnica respectivament de l’Àmbit d’Urbanisme, conclouen que un cop revisada la
documentació presentada del projecte de millora de l’accessibilitat del carrer Barceloneta al nucli urbà
de Sant Pere de Ribes acompanyat de l’estudi bàsic de seguretat i salut es constata que aquesta
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s’ajusta al contingut documental i formal d’un projecte executiu per a l’execució de les obres de
referència. Informant per tot l’exposat com a favorable.
De conformitat amb l’informe emès en data 10 de maig de 2022, per la Cap d’Espai Públic Sílvia
Cabanas, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent
ACORDS:
PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL del projecte de millora de l’accessibilitat del carrer Barceloneta al
nucli urbà de Sant Pere de Ribes acompanyat de l’estudi bàsic de seguretat i salut, amb un
pressupost de contracte de 207.016,31€ (IVA inclòs), amb càrrec de l’aplicació pressupostària
següent:
CODI PAM: 1.5.1
PROGRAMA:
ORGÀNIC
ECONÒMIC:
IMPORT (IVA INCLÒS):
NÚM EXPEDIETN: 060304/2022/1
FASE DE LA DESPESA: 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
https://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/planejament/planejament-derivaten-tramit 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.
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

Sant Pere de Ribes, 25 de maig del 2022

Sant Pere de Ribes, 25 de maig del 2022

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental
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