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DECRET
Per part dels arquitectes municipals Núria de Torres Sanahuja i Ohiana Cuesta Gómez i
de l’arquitecte tècnic municipal Marçal Castro Niubó s’ha redactat el "Projecte de
pacificació i reordenació del carrer Sant Pere", al municipi del Prat de Llobregat” datat el
mes de novembre de 2020 amb un pressupost per a coneixement de l’Administració de
694.857,20 € IVA inclòs.
Tal i com es fa constar als informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Àrea
d’Urbanisme, amb motiu de l’execució de les obres del Projecte esmentat, és necessària
la realització d’una sèrie de treballs a la xarxa d’abastament d’aigua potable de l’entorn
afectat pel Projecte, per un import de 58.676,74 € (70.998,86 € IVA inclòs).
A l’informe jurídic, es fa constar que no hi ha inconvenient en encarregar les tasques
esmentades a Aigües del Prat, SA, ja que la societat municipal té la consideració de mitjà
propi instrumental de l’Ajuntament, complint els requisits establerts a l’article 32.2 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’òrgan competent per l’aprovació de l’encomana de gestió, és la Junta de Govern Local,
per delegació de competències de l'alcalde segons DEC/4429/2019, de 27 de juny,
publicat en el BOP de l'11 de juliol de 2019. Excepcionalment, amb motiu que la propera
sessió d’aquest òrgan serà al gener de 2021, es proposa la seva aprovació per Decret
d’avocació de l’Alcaldia, per tal de no haver d’esperar a la incorporació de romanents i
imputar-ho a la modificació de crèdit 10/2020.
Per tot l'exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb
l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local, en el Decret
d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11 de juliol de
2019, en relació a la resolució d'aquest expedient.
Segon.- Aprovar l'encàrrec a l'empresa municipal Aigües del Prat, SA (NIF A58623406)
per a la realització d’una sèrie de treballs a la xarxa d’abastament d’aigua potable en el
marc de les obres del “Projecte de pacificació i reordenació del carrer Sant Pere”, per
import de 58.676,74 € (70.998,86 € IVA inclòs).
Aquesta despesa anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 021 1531 619
d’Inversió millora infraestructures, i centre de cost 401 304 de Projectes i espai urbà
(referència reserva: 2011976)
Tercer.- Abonar la quantitat determinada a Aigües del Prat, SA, prèvia presentació de les
certificacions d’obra corresponents, visades pels seus tècnics i conformades per
l’arquitecte tècnic municipal Marçal Castro Niubó com a responsable del seguiment i
control de l’execució del contracte d’obres del projecte executiu.
Quart.- Publicar l’encàrrec de gestió en el perfil del contractant d’acord amb l’establert a
l’article 63.6 de la LCSP.
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Cinquè.- Notificar el present acord a Aigües del Prat SA, i comunicar-lo a Marçal Castro
Niubó i als departaments d’Intervenció, de Tresoreria i de Manteniment i Serveis Urbans,
per al seu coneixement i efectes.
Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern Local.
El Prat de Llobregat
F_FIRMA_1

Dona fe, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD
128/2018
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