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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 378/2022/eAJT

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,

 
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta 
corresponent, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en la sessió del dia 26 de juliol 
de 2022, va adoptar per unanimitat l'acord següent: 

11. Espai Públic.
Número: 378/2022/eAJT.
 

APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE CONSTRUCTIU “CANONADA DE 
TRANSPORT D’AIGUA POTABLE AL PRAT DE VILANOVA, DES DEL BARRI DE 
SANTA MARIA PER L’AVINGUDA DEL TERME, P-316”
 

Relació de fets

I. La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú té com a objectiu la eliminació dels 
subministraments per aforament existents a la ciutat. Aquest fet implica substituir i 
redimensionar la xarxa existent en moltes zones de la ciutat de manera que es puguin 
incrementar pressions i millorar els cabals instantanis de la xarxa. Amb les obres 
realitzades, es podrà iniciar paulatinament, el subministrament amb aigua directa de la 
xarxa.

II. Dins del recent Pla d’Inversions de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, es 
contempla assumir la distribució d’aigua en baixa al sector del Prat de Vilanova, 
pertanyent al TM de Vilanova i la Geltrú i situat al límit amb el TM de Cubelles. 

III. Històricament i des de la construcció d’aquest sector, per diferents dificultats tècniques 
i pressupostàries en la portada d’aigua fins al Prat, es va cedir la distribució, gestió i 
facturació de la xarxa titularitat de Vilanova i la Geltrú a l’empresa Sorea que gestiona la 
xarxa d’aigua del municipi veí de Cubelles.

IV. La inexistència d’una infraestructura hidràulica eficient que permeti la portada d’aigua 
des dels dipòsits municipals de Vilanova i la Geltrú, ha eternitzat aquesta situació que el 
present projecte pretén solucionar.

V. La finalització d’aquesta actuació de portada d’aigua fins al Prat de Vilanova serà fruit 
de la combinació amb dos projectes més, que ja estan en fase de redacció i d’execució 
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respectivament, que units permetran la completa connexió del Prat de Vilanova amb el 
Dipòsit de distribució en baixa de Santa Maria de Vilanova (abastit per aigües d’ATL) 
origen de l’aigua potable a transportar.

VI. Els altres dos projectes són, l’ampliació d’aquesta canonada de transport amb igual 
diàmetre i material (Fosa Dúctil DN200) des de l’origen del dipòsit i el recorregut de la 
mateixa, en el projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable del Sector 5 de Santa 
Maria, punt d’origen del present projecte

VII. L’abril de 2022, es redacta el Projecte Constructiu de “CANONADA DE TRANSPORT 
D’AIGUA POTABLE AL PRAT DE VILANOVA, DES DEL BARRI DE SANTA MARIA PER 
L’AVINGUDA DEL TERME, P-316”.

VIII. L' objecte del present document és la redacció del Projecte Constructiu “CANONADA 
DE TRANSPORT D’AIGUA POTABLE AL PRAT DE VILANOVA, DES DE SANTA MARIA 
PER L’AVINGUDA DEL TERME, P-316”, que contempla les actuacions previstes 
necessàries de canalització i equips, per a poder garantir el subministrament d’aigua 
potable al sector del Prat de Vilanova al TM de Vilanova i la Geltrú.
 
IX. S’estableix la durada màxima de les obres projectades de set (7) mesos.

X. Per l’execució dels treballs s’ha definit el pressupost següent:

(PEM) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ABANS D'IMPOSTOS 247.950,16 €
13% Despeses Generals 32.233,52 €
6% Benefici Industrial 14.877,01 €
(PEC) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA 295.060,69 €

21% IVA 61.962,74 €
(PEC) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (IVA INCLÒS) 357.023,44 €

XI. En la sessió de Junta de Govern Local de data a 3 de maig de 2022, s’aprova 
inicialment el Projecte Constructiu “CANONADA DE TRANSPORT D’AIGUA POTABLE 
AL PRAT DE VILANOVA, DES DEL BARRI DE SANTA MARIA PER L’AVINGUDA DEL 
TERME, P-316”, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part dels 
Serveis Tècnics de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, i promogut per aquest 
Ajuntament amb un pressupost total de 357.023,44  €.

XII. En data a 13 de maig de 2022, es sotmet a informació pública l’acord d’aprovació 
inicial del Projecte Constructiu “CANONADA DE TRANSPORT D’AIGUA POTABLE AL 
PRAT DE VILANOVA, DES DEL BARRI DE SANTA MARIA PER L’AVINGUDA DEL 
TERME, P-316” mitjançant la seva publicació, durant trenta dies, al BOP (Butlletí Oficial 
de la Província) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per un període de trenta dies, a 
comptar des de la publicació corresponent de l’anunci corresponent al BOP, a fi i efecte 
que es puguin presentar al·legacions i suggeriments que es creguin oportuns.
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XIII. En data a 27 de maig de 2022, finalitza el període d’exposició pública de l’aprovació 
inicial del Projecte Constructiu “CANONADA DE TRANSPORT D’AIGUA POTABLE AL 
PRAT DE VILANOVA, DES DEL BARRI DE SANTA MARIA PER L’AVINGUDA DEL 
TERME, P-316”, sense entrada al registre de l’Ajuntament de cap al·legació o 
suggeriment.

Fonaments de dret

I. El projecte compleix amb la normativa urbanística i les prescripcions tècniques 
aplicables i reuneix els requisits que s’exigeixen als articles 233 i ss. de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i als articles 21 a 33 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.

II. Vist l’informe emès per part del Servei de supervisió de projectes als efectes de l’article 
235 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

III. Vist l’informe de la Intervenció municipal de fiscalització prèvia limitada.

IV. Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix segons 
l’article 235.2 c) del DL 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
Règim Local de Catalunya i l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, (ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la seva aprovació inicial i 
l’obertura d’un tràmit d’informació pública per un període mínim de trenta dies.

V. D’acord amb les competències que atorga a l’alcalde l’article 53 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003 de 28 d’abril) i el Decret de 
l’Alcaldia de delegació de competències a la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 
2019, publicat al BOP de data 3 de juliol de 2019. 

ACORD

PRIMER. APROVAR definitivament el Projecte Constructiu “CANONADA DE 
TRANSPORT D’AIGUA POTABLE AL PRAT DE VILANOVA, DES DEL BARRI DE 
SANTA MARIA PER L’AVINGUDA DEL TERME, P-316” que conté l’estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut i redactat per part dels Serveis Tècnics de la Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú, i promogut per aquest Ajuntament amb un pressupost total de 
357.023,44  €

El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del Projecte Constructiu 
“CANONADA DE TRANSPORT D’AIGUA POTABLE AL PRAT DE VILANOVA, DES 
DEL BARRI DE SANTA MARIA PER L’AVINGUDA DEL TERME, P-316” és de 
357.023,44  €, el qual és detalla a continuació:
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(PEM) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ABANS D'IMPOSTOS 247.950,16 €
13% Despeses Generals 32.233,52 €
6% Benefici Industrial 14.877,01 €
(PEC) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA 295.060,69 €

21% IVA 61.962,74 €
(PEC) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (IVA INCLÒS) 357.023,44 €

SEGON. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació.

TERCER. PEU DE RECURS

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c= 
14166100640220520134 

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del 
ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de 
l'alcaldessa-presidenta, a Vilanova i la Geltrú. 
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Joan Manel Ferrera Izquierdo

Secretari accidental

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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