
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 02/2019   APROVANT INICIALMENT EL PROJECTE PER LA 
RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE EN BAIXA

Vist el projecte elaborat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports contractat per l’Ajuntament, el Sr.  
Pere  Lleal  i  Seguí,  per  la  renovació  de  la  xarxa  de  distribució  d’aigua  potable  en  baixa  de 
fibrociment a polietilè a Guardiola de Berguedà, amb un pressupost de 98.712,50 € (IVA Inclòs).

Vist que des de la Diputació de Barcelona, se’ns va concedir un ajut de 59.873,00 € per poder dur a  
terme l’actuació, preveient-se la resta de finançament amb fons propis de la corporació. 

La reposició del fibrociment és una de les actuacions previstes en el Pla Director d’Abastament 
redactat al 2016. Es tracta d’una actuació necessària per substituir les canonades de fibrociment  
que encara hi ha en part de la xarxa de distribució d’aigua potable per polietilè.

El fibrociment és un material obsolet per a les canonades de distribució d’aigua que, a banda de ser 
cada cop més difícil  poder  realitzar  reparacions  degut  a l’absència  de materials  de recanvi,  la 
manipulació del mateix durant les tasques de reparació és molt dificultosa. 

Aprofitant la renovació de la xarxa de fibrociment, es realitzaran altres millores incloses en el Pla 
Director, com la instal·lació d’hidrants contra incendis que manquen en algun punt de la xarxa, la 
realització de petits trams de mallat per garantir el correcte funcionament de la xarxa i dels hidrants 
contra incendis. S’ha previst també la reposició dels paviments en els trams afectats.

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els articles 21.1 o)  
i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb la 
Disposició Addicional Segona de la 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,

En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,

DECRETO,

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres:
 

Objecte: 
PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE EN 
BAIXA DE FIBORICMENT A POLIITLÈ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Autor del Projecte Col·legi Oficial Data Núm. 

Pere Lleal i Seguí
Col·legi d’Enginyers de 
Camins

02/08/2018 14.494

Import 81.580,58 € 17.131,92 € (IVA)98.712,50 €

SEGON. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies mitjançant anunci 
en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.

De no formular-se al·legacions,  durant  el  termini  d’informació pública,  l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’ulterior acord.

I perquè així consti, signo al present a Guardiola de Berguedà, a 24 de gener de 2019
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