PROPOSTA D’ACORD DE PLE
Assumpte:
APROVACIÓ I EXPOSICIÓ DEL PROJECTE DE MILLORES DEL DIPÒSIT
PRINCIPAL DE LES COLINES
Núm. Expedient: 2388-1257/2019

Antecedents 1. L’Ajuntament d’Olivella, donat l’estat actual del dipòsit existent, va estudiar
els problemes actuals situat al sector de les Colines, identificant fuites considerables. La coberta
presenta un estat de deteriorament que fa inviable treballar a sobre d’aquesta impedint els
treballs de neteja del dipòsit establerts segons normativa. Aquesta circumstància dona un baix
rendiment de la instal∙lació, i provoca pèrdues econòmiques a l’Ajuntament.
2. El Dipòsit Principal de Les Colines de 1000 m³ és el dipòsit més important de la xarxa, el
subministrament d’aigua prové de la companyia de subministrament Aigües Ter Llobregat,
abasteix als nuclis de Les Colines i Mas Milà, a través dels dipòsits secundaris: Dipòsit Ramírez i
Dipòsit Deixalleria, a Les Colines, i Dipòsit Linares 1, Dipòsit Linares 2 i Dipòsit Linares 3, a Mas
Milà.
3. La Junta de govern local, en la sessió de 24 de juliol de 2018, va acordar incoar la contractació
de serveis de redacció del projecte de millores del dipòsit principal al municipi d’Olivella,
mitjançant el procediment de contracte menor.
4. En data 7 de febrer de 2019, el Sr. José Barberillo Gesa, en representació de l’empresa GESA
S.L., presenta la documentació redactada del projecte de les millores del dipòsit principal per
augmentar el rendiment i adaptar-lo a la normativa de l’aigua al municipi d’ olivella.
5. A la junta de Govern de data 19 de març de 2019, s’aprova la recepció del treball de redacció
del projecte de construcció d’un nou dipòsit de 250 m³ al mateix punt que l’existent al nucli
d’Olivella.
Fonaments de dret
1. En data 8 d’octubre de 2019 José Sánchez Puga, actuant com a enginyer tècnic municipal
d’aquest Ajuntament, emet informe el qual es transcriu a continuació:
2. Revisada la documentació existent, detectades les necessitats i valorades les opcions per
satisfer les necessitats municipals, en els aspectes que són de competència municipal, i en
especial, la pròpia de l’enginyer municipal, s’assenyalen les següents consideracions:
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Objecte
S’emet el present informe amb l’objectiu de proposar a l’Ajuntament d’Olivella, l’aprovació inicial
del projecte presentat i realitzar l’exposició pública, per reduir els terminis i facilitar les següents
tramitacions que calgui realitzar per la seva execució.
Antecedents
Primer.- El dipòsit Principal de las Colinas, és el dipòsit acumulador més important de la xarxa,
per el que passa l’aigua que abasteix als nuclis de Las Colinas i Mas Milà, a treves dels dipòsits
secundaris: Dipòsit Ramírez a Las Colinas, i Dipòsit Deixalleria, Dipòsit Linares 1, Dipòsit Linares
2 i Dipòsit Linares 3, a Mas Milà.
Segon.- Amb data 29 de juliol de 2014, l’Agencia Catalana de l’Aigua, emet informe favorable
amb número de referència : AB-ND-29, registre de sortida 05998/12093/204, sobre l’ampliació
de la freqüència de neteja del dipòsit Principal ( Codi Nº: 2408022148101 ). Modificant-la donat
que no coberta no té la suficient seguretat per realitzar aquests treballs.
Tercer.- En data 1 de març de 2018, els serveis tècnics municipals, emeten la MEMÒRIA
VALORADA DE LES MILLORES DEL DIPÒSIT PRINCIPAL PER AUGMENTAR EL RENDIMENT I
ADAPTAR-LO A LA NORMATIVA DE L’AIGUA , en el que es detallen les següents deficiències:
-

L’accés és molt dolent, son visibles les armadures del formigó de la rampa d’accés, que
provoquen danys als pneumàtics.
El dipòsit no té el recinte tancat.
Els elements mecànics, presenten oxidació.
La coberta té les bigues interiors deteriorades i fan que no sigui possible realitzar treballs
a l’interior del dipòsit, ni a la coberta. Hi ha risc de col·lapse de l’estructura.
L’estructura lateral en cercle, presenta moltes fuites d’aigua, que poden perjudicar las
seva estabilitat.

Quart.- La Junta de govern local, en la sessió de 24 de juliol de 2018, va acordar incoar la
contractació de serveis de redacció del projecte de millores del dipòsit principal al municipi
d’Olivella, mitjançant el procediment de contracte menor.
Cinquè.- La Junta de govern local, en la sessió de 4 de setembre de 2018, va acordar adjudicar
la redacció del projecte de millores del dipòsit principal al municipi d’Olivella, a l’empresa GESA
S.L.
Sisè.- En data 7 de febrer de 2019, el Sr. José Barberillo Gesa, en representació de l’empresa
GESA S.L., presenta la documentació redactada del projecte de les millores del dipòsit principal
per augmentar el rendiment i adaptar-lo a la normativa de l’aigua al municipi d’ Olivella.
Setè.- En data 12 de febrer de 2019, els serveis tècnics municipals, emeten informe de necessitat
de licitar la contractació de les obres del Projecte de millores del dipòsit Principal al municipi
d’Olivella, dins d’un dels procediments establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del Sector
públic de contractes, que es transposa a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell EU/23/2014 i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014. A l’informe també
s’indiquen els punts que es proposa incloure dins del Plec de Condicions tècniques particulars,
per el procediment de valoració de les ofertes, complementàries a les que es considerin
convenient en la redacció del Plec. Aquests punts son:
-

Aixecament topogràfic inicial de l’àmbit del projecte, màxim escala 1:100.
Aixecament topogràfic final de l’àmbit del projecte, màxim escala 1:100.
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-

-

Realització d’un estudi geotècnic que ratifiqui els paràmetres de partida, dels càlculs
estructurals inclosos al projecte.
Redacció del projecte As-built un cop finalitzada l’obra que reflecteixi l’estat final executat
i recepcionat per l’Ajuntament. Aquest projecte es lliurarà en format informàtic, i constarà
de plànols en format ACAD, memòria de càlcul, memòria descriptiva, i tots aquell
documents relacionats amb l’obra, en format pdf , i en format executable.
Realització de les proves i procediments de qualitat de les instal.lacions en contacte amb
l’aigua potable, desinfecció general, estanqueïtat del dipòsit, pressió, d’acord amb els
procediments de l’empresa gestora del servei d’aigua potable d’Olivella.
Posta en marxa de la instal.lació, amb verificació de tots els sistemes de funcionament i
control, d’acord amb els procediments de l’empresa gestora del servei d’aigua potable
d’Olivella.

Vuitè.- En data 16 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local, va acceptar la documentació del
Projecte de millores del dipòsit Principal al municipi d’Olivella.
Marc normatiu
Primer.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Segon.- Real Decret 140/2003, de 7 al febrer, establint els criteris de salut de la qualitat d'aigua
per al consum humà.
Tercer.- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997) Modificat pel Reial decret
2177/2004.
Quart.- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Cinquè.- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Conclusions
Primera.- El projecte rebut s’ajusta a les necessitats municipals i a les condicions del contracte
adjudicat, i descriu les obres necessàries per resoldre els problemes existents.
Segona.- L’execució de les obres descrites al projecte, és imprescindible per garantir el servei de
subministrament d’aigua , amb la qualitat i el rendiment de la xarxa que el servei exigeix.
Tercera.- L’article 37 i següents del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, indica el procediment a seguir per la
tramitació de projectes d’obres.
Quarta.- Al projecte presentat no hi ha cap afecció a tercers. Tots els treballs es realitzen dins de
l’actual zona d’equipaments en la que es troba el dipòsit existent.
Quinta.- Les obres incloses en el projecte presentat, no cal sotmetre-les a informes o
autoritzacions d’altres administracions.
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Proposta
El tècnic sotasignat proposa els següents acords:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Projecte de millores del dipòsit Principal al municipi d’Olivella.
Segons.- EXPOSICIÓ PÚBLICA del projecte , per un període de 30 dies , en compliment de l’article
7.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri més convenient als interessos municipals»
2. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
En aquest expedient, corresponen al Ple l’atribució d’aprovació del projecte d’obres perquè no
està previst en el pressupost municipal, d’acord amb l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
...

ACORDS,
PRIMER. APROVAR INICIALMENT el «Projecte de millores del dipòsit Principal al municipi
d’Olivella», redactat per l’empresa Gesa, SL.
SEGON. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública, per un període de 30 dies hàbils
a partir de l’endemà de la darrera publicació oficial de l’Anunci corresponent en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte.
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa GESA, SL.

Peus recurs
[document signat electrònicament]
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