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Referència:
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Procediment:

Canalització d'aigües i pous

Interessat:

AGBAR SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U , SOCIEDAD
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU

Representant:

NOEL ARTIGAS GARCIA

Es certifica que:
La proposta de resolució de l’expedient número: 060302/2022/1, s’ha resolt amb l’estat Favorable per
la Junta de Govern Local, celebrada en sessió Ordinària en data 14 de juny de 2022
Aprovació Inicial del projecte executiu constructiu i estudi de seguretat i salut de la millora de la xarxa
de Sant Pere de Ribes – Actuació núm. 19 del pla director al municipi de Sant Pere de Ribes.

Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa i responsable de la regidoria d’Espai Públic i Edificis Municipals de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presento davant la Junta de Govern Local la següent proposta:
FONAMENTS
El Pla Director de clavegueram del Municipi de Sant Pere de Ribes defineix l’actuació nº19 que
contempla la connexió de la xarxa d’aigües pluvials des de la intersecció del carrer Federico Garcia
Lorca (des de Pere II) fins al Carrer Múrcia amb Miquel Servet.
Al maig de 2019 es a redactar l’Avant-Projecte per a les obres de millora de la xarxa de Sant Pere
de Ribes – Actuació nº19 del Pla Director que contempla l’execució d’un nou col·lector de pluvials
des del carrer Federico Garcia Lorca (des de Pere II) fins al Carrer Múrcia amb el Carrer
Miguel Servet, que modificava la solució proposada i partia de L’Estudi hidrològic i hidràulic de
l’actuació nº16 del Pla Director de Sant Pere de Ribes.
Al març 2020 es redacta memòria valorada per a la construcció d’un nou tram de xarxa pluvial per a
el projecte del Nou camp de futbol al carrer Puigmal a Sant Pere de Ribes. Aquest projecte preveu
la connexió de la xarxa d’aigües pluvials del nou camp de futbol 7 de les Roquetes. Aquesta
connexió incrementarà el cabal circulant pel col·lector del present projecte respecte al previst en el
Pla Director. A més, en un futur es preveu realitzar la separació de al xarxa d’aigües pluvials i
residuals en els habitatges del carrer Múrcia. Per tant aquest desdoblament també incrementarà el
cabal en la xarxa de pluvials respecte al cabal previst en el Pla Director.
Finalment, donat que en un futur es reordenaran tots els serveis del carrer Federico Garcia Lorca,
es decideix limitar el projecte només al tram del carrer Múrcia entre els carrers Federico Gracia
Lorca i Miquel Servet.
L’objecte del projecte és definir les obres necessàries per realitzar la instal·lació d’un nou col·lector
de la xarxa d’aigües pluvials en el carrer Múrcia entre el carrer Federico Garcia Lorca fins al carrer
Miquel Servet, que en una part del traçat substitueix al col·lector existent. A més, es realitzà la
renovació del col·lector existent de la xarxa d’aigües unitàries. També es realitzala repavimentació
de tot el tram del carrer Múrcia i la separació de les escomeses dels habitatges per permetre en un
futur el desdoblament de les escomeses. Per poder realitzar aquesta separació d’escomeses, es
renovaran las escomeses del tram del carrer, reconnectant l’escomesa actual a la xarxa unitària i
deixant una previsió d’escomesa connectada a la xarxa d’aigües pluvials per que es pugui realitzar
la separació en els habitatges.
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El Pla de Reactivació Municipal engegat per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes pel 2022-2023que
es va aprovar pel Ple ordinari del 26 d’abril de 2022 disposa de la incorporació del projecte
econòmic 2022_01_0011 “millora xarxa clavegueram” i preveu els treballs de l’actuació 19 del Pla
Director.
Que per dur a terme els treballs es necessari la redacció del Projecte de les obres a executar amb el
detall de les partides, amidaments i plànols detall. Es sol·licita a AGBAR com a concessionària del
Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram i sense cap cost per la redacció del projecte
constructiu, redacti d’acord a les directrius fixades al Pla director el PROJECTE CONSTRUCTIU I
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA MILLORA DE LA XARXA DE SANT PERE DE RIBES –
ACTUACIÓ NÚM. 19 DEL PLA DIRECTOR AL MUNICIPIDE SANT PERE DE RIBES.
Que, atès que l’Ajuntament figura com a promotor d’aquestes obres i d’acord amb l’establert en el
Reial decret 1627/1997, article 4, s’ha redactat l’Estudi de Seguretat i Salut.
Que a data 26 d’abril de 2022 amb numero de Registre 2022007879, AGBAR SOCIEDAD
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U lliura el projecte constructiu i l’Estudi de seguretat i
Salut.
S’ha revisat el projecte i l’estudi de seguretat i salut lliurat i donat que s’ajusta al contingut necessari
per a l’execució de les obres de referència, el tècnic que subscriu aquest informe estima oportú
informar favorablement el PROJECTE CONSTRUCTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA
MILLORA DE LA XARXA DE SANT PERE DE RIBES – ACTUACIÓ NÚM. 19 DEL PLA DIRECTOR
AL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES.
Vist l’informe de prefectura signat en data 26 de maig del 2022, proposo els següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de la millora
de la xarxa de Sant Pere de Ribes – Actuació núm. 19 del Pal Director al municipi de Sant Pere de
Ribes, amb un pressupost de contracte de 241.897,34 € IVA inclòs.
CODI PAM: 3.2.1
PROGRAMA:
ORGÀNIC:
ECONÒMIC:
IMPORT (IVA INCLÒS): NO GENERA DESPESA

SEGON.- 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/projectes/entramit
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.
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Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental
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