Serveis Territorials
Núm. Exp.: 2021/2724
Aprovació projectes d'obres
municipals
Isabel Bobet Viladot, secretària de l’Ajuntament de Castelldefels,
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió del dia 27 de maig de 2021, va adoptar, entre altres, l’acord
següent:
7.-EXPEDIENT 2021/2724. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE
D’OBRES ORDINÀRIES DEL SECTOR BELLAMAR.1. ANTECEDENTS
Per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 21.02.2021, es va aprovar inicialment el
Text refós del Projecte d’obres ordinàries del sector de Bellamar, tramitat a instància
municipal i redactat per la societat Zeta-Ingenieros de Caminos i revisat per les
consultores Cedipsa, S.L. i ICC SL, amb un pressupost total per coneixement de
l'administració que és determina en el projecte s'eleva a la suma de DINOU MILIONS
CENT TRETZE MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
(19.113.904,23.-€). Aquest pressupost inclou l'IVA.
D’acord amb l’article 37.1 i 2 del ROAS, l’aprovació inicial s’ha sotmès a informació
pública per termini de 30 dies, mitjançant la inserció d’un anunci en el BOP de
Barcelona, de data 15-03-2021, al DOG, Núm. 8365, de la mateixa data i en el tauler
d’edictes del consistori en format electrònic (e-tauler) i també al Web municipal,
durant aquest termini s’han presentat les al·legacions de la senyora Mª Carmen Ángel
Sansaloni i el senyor Jorge Esteban Mateo.
Els serveis tècnics municipals, en el seus informes de data 04/05/2021, analitzen
individualment i detalladament les citades al·legacions, i de forma motivada les
resolen. Al·legacions e informes que figuren al expedient i que es donen aquí per
reproduïdes formant part integrant del mateix.
Així mateix, de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 del mateix article, i seguint
les prescripcions del projecte, es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua
(08/4/2021) i a la Direcció General de Carreteres (8/4/2021) i que, segons l’informe del
cap de serveis jurídics de l’àrea de política territorial de data 11 de maig de 2021, no
s’ha emès cap dels informes sol·licitats. Significant, no obstant, que a aquests dos
organismes, prèviament se’ls hi va enviar, també per al seu informe, el document
denominat projecte d’urbanització del sector Bellamar, de contingut pràcticament
idèntic al projecte d’obres ara de nou remés. Consta en l'expedient (Exp. 2019/6057)
l'informe dels Serveis Territorials de Carreteres, de data 16/11/2020, el qual es
favorable a la realització de les obres, no obstant, traslladen un seguit de
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consideracions, que segons l'informe del cap de la UI de espai públic de 23/11/2020, es
tindran en compte, en especial pel que fa a criteris d’execució de l’obra, senyalització i
protecció dels trams de la C245 que es trobin dins de l’àmbit de projecte. No consta,
per contra, cap informe de l’Agencia Catalana de l’Aigua, per tant, de conformitat amb
el que es preveu en l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, correspon ara l’aprovació
definitiva de l’esmentat projecte d’obres, per part del Ple l’Ajuntament.
2. FONAMENTS DE DRET
- Articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL)
i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Per tot l’exposat, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Planejament i Esplai públic de data 20/05/2021, es proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents A C O R D S:
PRIMER.- Estimar, en part, l’al·legació presentada per el Sr. Jorge Esteban Mateo, de
conformitat amb l’informe tècnic de data 04/05/2021, i que és dona aquí per
reproduït, format part integrant del present acord.
SEGON.- Desestimar les al·legacions presentades per la senyora Mª Carmen Ángel
Sansaloni, d’acord amb l’informe tècnic individualitzat de la seva al·legació de data
04/05/2021 i que és dona aquí per reproduït, format part integrant del present acord.
TERCER.- Aprovar definitivament el Text Refós del Projecte d’obres ordinàries del
sector de Bellamar, tramitat a instància municipal i redactat per la societat Zeta Ingenieros de Caminos i revisat per les consultores Cedipsa, S.L. i ICC i amb un
pressupost de pressupost total per coneixement de l'administració que és determina
en el projecte s'eleva a la suma de DINOU MILIONS CENT TRETZE MIL NOU-CENTS
QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (19.113.904,23.-€). Aquest pressupost
inclou l'IVA.
El pressupost es desglossa de la següent manera:
-Fase I 7.611.586,68 € + IVA I (execució de la xarxa separativa de clavegueram i la
pavimentació de calçada).
-Fase II 7.946.246,88 € + IVA I (execució de voreres i resta de partides i elements
d'urbanització.
QUART.- Aprovar, així mateix, l’Estudi de Seguretat i Salut.
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CINQUÈ- Traslladar el present acord als interessats que han presentat al·legacions,
adjuntat còpia individualitzada de l'informe resposta a les mateixes.
SISÈ.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació i
traslladar als interessat copia.
Finalitzades les intervencions, la Presidència sotmet la proposta d’acord a votació i
resulta aprovada, per unanimitat de tots els membres presents, segons el detall
següent:
A favor: Maria Asunción Miranda Cuevas (PSC-CP), Esther Niubó Cidoncha (PSC-CP),
Fernando Cerpa Fernandez (PSC-CP), Eva López Giménez (PSC-CP), Jordi Planell Solina
(PSC-CP), Clara Quirante Soriano (PSC-CP), Jordi Maresma Segarra (ERC-AM), Lourdes
Armengol Aymerich (ERC-AM), Rosa Pla Rius (ERC-AM), Jordi Vendrell Amat (ERC-AM),
Xavier Amate Paz (JUNTS), Manuel Reyes López (PP), David Solé Gimeno (PP), Maria
del Mar Sicilia Muñoz (PP), Silvia Cangueiro Márquez (PP), Javier Hiniesto Domínguez
(PP), Ramón Escolà Marco (PP), Angèlica Benavent Calero (PP), Jesús Romo HernanPérez (PP), Candela López Tagliafico (MOVEM-ECP-ECG), Javier Martín Sáinz (MOVEMECP-ECG),Ramon Morera i Castell (MOVEM-ECP-ECG ), Guillermo Massana Romero
(Cs), María Cristina Corona Guijarro (Cs) i Ana Quesada del Águila (Regidora No
Adscrita).
En contra: cap.
Abstencions: cap.

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.

La secretària,

Signat electrònicament el
28/05/2021,13:57:32
Isabel Bobet Viladot
Ajuntament de
Castelldefels
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