
 
 
 
Cabra del Camp, a 30 de juliol de 2021 
Att. Sr. Javier Romero Aznar, Alcalde de l'Ajuntament de Cabra del Camp, 
 

El passat 28/06/21 AGBAR  va resultar adjudicatària del “CONTRACTE ADMINISTRATIU 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE “PAVIMENTACIÓ I XARXA D’AIGÜES 
PLUVIALS A LA URBANITZACIÓ MAS DEL PLATA AMB LA INCORPORACIÓ DE LA XARXA DE 
RESIDUALS. FASE 3.” (en endavant “les obres”) per un import de 852.287,35 € (IVA inclòs) i en 

la primera reunió entre l’Ajuntament de Cabra del Camp i AGBAR es van proposar iniciar les 
obres en menys d’un mes, concretament el 26/06/21. 

Les obres incloses en el Projecte “Pavimentació i la xarxa d’aigües pluvials a la Urbanització Mas 
del Plata amb incorporació de la xarxa de residuals. Fase 3” no contemplen l’execució de la xarxa 
d’aigua potable donat que aquesta és titularitat d’una empresa privada, CADISA. Ara bé, tal i 
com estableix la clàusula 16.8 (Execució de la xarxa d’aigua potable.) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, atenent l’estat actual de les instal·lacions del servei, es constata la 
necessitat d’execució d’unes noves obres de renovació de la xarxa d’aigua potable, motiu pel 
qual l’Ajuntament de Cabra del Camp ha estat mantenint converses amb CADISA per arribar a 
un acord i que AGBAR executi les citades obres, com adjudicatària del procediment de 
Contractació de “les obres”, de forma que s’aprofités l’execució de la totalitat de les obres, tant 
de pluvials, residuals com les de la xarxa d’aigua potable per generar sinergies, minimitzant les 
pertorbacions al veïnatge. 

Durant aquest mes s’ha estat treballat en l’Acord entre l’Ajuntament de Cabra, CADISA i AGBAR 
per definir les modificacions necessàries en base a les especificacions establertes a la Memòria 
valorada de la xarxa d’aigua a la urbanització “Mas del Plata” Fase 3, així com el seu finançament 
i aquest està previst signar-lo aquest mes. 

Pel que fa al contracte de les obres “Pavimentació i la xarxa d’aigües pluvials a la Urbanització 
Mas del Plata amb incorporació de la xarxa de residuals. Fase 3”, aquest encara no s’ha  signat, 
entre d’altres, per les negociacions dels termes de l’Acord indicat. Així, de conformitat a la 
normativa aplicable un cop adjudicat el contracte, calia també esperar un període de 15 dies 
hàbils des de l’adjudicació, essent el primer dia el propassat 20/07/21, considerant-se necessari 
la signatura de l’Acord previ per l’execució de les obres de renovació de part de la xarxa d’aigua 
potable. 

Així mateix, el termini d’execució de les obres és de sis mesos a comptar de la data de signatura 
de l’acta de comprovació de replanteig, que tal i com està previst al Plec, s’ha d’estendre en el 
termini màxim d’un mes a comptar des de la formalització del contracte. Ateses les dates 
actuals, així com allò exposat, es proposa signar el contracte de les obres un cop signat l’Acord 
indicat. AGBAR actualment ja està treballant en la redacció del pla de seguretat i salut de l’obra 
per tal de poder aprovar-lo en el moment de signar l’acta de replanteig i poder començar les 
obres el mes de setembre. 
 

Cordialment, 
 
 
 
 
Raquel Pallach Pascual 
Gerent Territorial Penedès-Camp 
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