
 

 

 

RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DERIVACIÓ 

COMARCAL VALLÈS ORIENTAL (XN02-05CN), 

ENTRE ARQUETA L6-62 I K7-42, MOLLET DEL 

VALLÈS.PC 10.03/10.04/10.05/10.17, ID_PLA 2.2.7. 

 
 
Vistos els antecedents i els informes que consten en l’expedient de referència, així 

com la proposta de resolució d’aprovació definitiva del projecte signada per la cap 

del servei jurídic en data 13 d’octubre de 2022, 

 

RESOLC: 

 
DONAR resposta a les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Parets del 

Vallès segons es diu en l’informe del departament de renovacions i reposicions 

d’ATL de 4 de maig de 2022;   

 

APROVAR definitivament el “Projecte constructiu de renovació de la Derivació 

Comarcal Vallès Oriental (XN02-05CN), entre arqueta L6-62 i K7-42, Mollet del 

Vallès. PC 10.03/10.04/10.05/10.17, Id.Pla 2.2.7.” i la “Separata d'expropiacions 

de la connexió de servei elèctrica. Projecte de renovació de la derivació comarcal 

Vallès Oriental (XN02-05CN), entre arqueta L6-62 i K7-42, Mollet del Vallès. PC 

10.03/10.04/10.05/10.17, Id.Pla 2.2.7”, amb un import de 2.450.924,47 € més IVA;  

 

APROVAR i elevar a definitiva relació de propietaris i dels béns i drets afectats per 

l’execució de les obres del projecte i de la separata que s’annexa;   

 

SOL·LICITAR al Govern de la Generalitat l’acord d’urgent ocupació dels béns i 

drets necessari d’expropiar;    

 

NOTIFICAR aquesta resolució als Ajuntaments de Mollet del Vallès i de Parets del 

Vallès;  

 
ORDENAR la publicació de la present resolució al DOGC i a la web www.atl.cat.  
 

 

De conformitat amb l’art. 9 del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual 

s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà 

de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, la present resolució 

http://www.atl.cat/
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esgota la via administrativa als efectes d’impugnació en la via contenciosa 

administrativa. En conseqüència, contra aquesta resolució independentment de la 

seva immediata executivitat, les persones interessades poden interposar recurs 

potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un 

mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució o de la seva 

publicació, d’acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 

els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques; o bé, alternativament, podran 

interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, d’acord amb el que 

estableixen els articles 8.3 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de qualsevol altre que es 

consideri procedent. No es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins 

que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpte del 

recurs de reposició en el cas que s’hagi interposat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerent de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat. 

Signat per suplència de la persona titular de la Direcció de l'Ens d'Abastament 

d'Aigua Ter-Llobregat de conformitat amb la RESOLUCIÓ ACC/1/2022, de data 3 

de gener, DOGC núm. 8579 de 7 de gener de 2022. 

 
Document signat electrònicament 
 
 

ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 

 

Terme municipal de Parets del Vallès 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Referència: 6201108DG3060S0001. 
Titular: Ajuntament de Parets del Vallès.  
Superfície d'expropiació, en m2: 18,48. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 528,12. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.301,82. 
Naturalesa: Urbana. 
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Terme municipal de Mollet del Vallès 
 
Finca de projecte núm.: 1.  
Polígon: 4. 
Parcel·la: 35. 
Titular: Institut Català del Sòl.  
Superfície de servitud de pas, en m2: 1.367,34. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 147,90. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 2.  
Referència: 5599004DF3959. 
Titular: Ajuntament de Mollet del Vallès.  
Superfície de servitud de pas, en m2: 169,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 422,50. 
Naturalesa: Urbana. 
  

 
Separata de connexió de servei elèctrica: 
 
Finca núm.: 1.  
Referència: 08123A004000600001AW 
Polígon: 4. 
Parcel·la: 60 
Titular: Institut Català del Sòl.  
Superfície d'expropiació, en m2: 5,86. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 137,50. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 272,94. 
Naturalesa: Rústica. 
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INFORME JURÍDIC I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 


CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DERIVACIÓ 


COMARCAL VALLÈS ORIENTAL (XN02-05CN), 


ENTRE ARQUETA L6-62 I K7-42, MOLLET DEL 


VALLÈS.PC 10.03/10.04/10.05/10.17, ID_PLA 2.2.7. 


 


 


Antecedents 


 


1. En virtut del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, s’ha creat l’Ens d’Abastament 


d’Aigua Ter-Llobregat amb l’objectiu de prestar el servei públic d’interès i 


competència de la Generalitat de producció i subministrament d’aigua 


potable per a l’abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la 


xarxa d’abastament Ter-Llobregat i construir, conservar, gestionar i explotar 


l’esmentada xarxa. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat ha iniciat la 


seva activitat l’1 de març de 2019. 


 


2. En data en data 2 de juliol de 2019, el Consell de la Xarxa d’Abastament 


Ter-Llobregat va aprovar el Pla d’inversions i reposicions per al període 


2019-2023 presentat per ATL. En data de 10 de març de 2022 ha estat 


aprovada l’última modificació d’aquest Pla, fent-lo extensiu al període 2022-


2026, on s’inclou la present actuació consistent en “PROJECTE DE 


RENOVACIÓ DERIVACIÓ COMARCAL VALLÈS ORIENTAL (XN02-05CN), 


ENTRE ARQUETA L6-62 I K7-42, MOLLET DEL VALLÈS.PC 


10.03/10.04/10.05/10.17, ID_PLA 2.2.7”. Aquest Projecte forma part, així 


mateix, del Programa de Mesures de la planificació hidrològica de 


Catalunya. 


 
3. En desenvolupament del Pla d’Inversions i reposicions aprovat, l’Ens 


d’Abastament d’Aigua ha redactat, en data juny de 2021 el ”PROJECTE DE 


RENOVACIÓ DERIVACIÓ COMARCAL VALLÈS ORIENTAL (XN02-05CN), 


ENTRE ARQUETA L6-62 I K7-42, MOLLET DEL VALLÈS.PC 


10.03/10.04/10.05/10.17, ID_PLA 2.2.7” amb un pressupost d’execució per 


contracte de 2.450.924,47 € (IVA exclòs). 
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4. Les obres d’aquest projecte formen part de la xarxa d’abastament en alta 


Ter-Llobregat, titularitat de la Generalitat de Catalunya, i tenen un innegable 


interès supramunicipal.  


 


5. En data 5 de novembre de 2021 la Direcció de l’Ens d’Abastament d’Aigua 


Ter-Llobregat va emetre resolució d’aprovació tècnica i inicial del projecte i 


de la relació de béns i drets afectats, acordant sotmetre el present projecte 


al tràmit d’informe previ municipal previst en l’art. 127.2 del TRLA i a 


informació pública. L’annex de béns i drets afectats de l’esmentada 


resolució va ser objecte d’esmena en data 17 de novembre de 2021.  


 
6. En dates 15 i 18 de desembre de 2021 es van publicar al DOGC (núm. 


8563) i al diari El Punt AVUI, respectivament, els anuncis d’informació 


pública del projecte. Així mateix, es va anunciar convenientment a la pàgina 


web d’ATL www.atl.cat.  


 
7. En data 15 de desembre de 2021 es va sol·licitar informe tècnic sobre els 


aspectes relacionats amb el planejament urbanístic, als Ajuntaments de 


Mollet del Vallès i Parets del Vallès, de conformitat amb l’art. 127.2 del 


TRLA.  


 
8. Mitjançant escrit signat en data 3 de febrer 2022 (amb data de registre 


d’entrada a ATL el 4/2/2022) el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona 


informa favorablement l’execució d’aquest Projecte. 


 
9. En data 10 de febrer de 2022 se sol·licita informe a l’ACA al respecte del 


creuament de la riera Seca i el riu Tenes que es troben inclosos en el 


projecte constructiu. En data 21 de juliol l’ACA notifica a ATL l’autorització 


per a executar el creuament (exp.FUE-2022-02430060) amb els 


condicionants oportuns.     


 


10. Un cop transcorregut el termini d’exposició pública, s’han rebut el certificats 


municipals dels Ajuntaments de Mollet del Vallès i Parets del Vallès 


acreditatius del compliment del període d’exposició al públic segons el qual 


ha estat exposat al públic durant el termini de trenta dies hàbils i no s’han 


presentat al·legacions ni reclamacions en contra.  
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11. En data de registre d’entrada a ATL 8 de març de 2022, l’Ajuntament de 


Parets del Vallès comunica l’acord de la Junta de Govern de data 4 de març 


de 2022 pel qual presenta al·legacions en relació al tràmit d’aprovació del 


Projecte constructiu de referència, en base a l’informe dels Serveis tècnics 


municipals de data 22 de febrer de 2022, amb el següent contingut: 


 
“Atès que el traçat de la canonada proposada no coincideix amb el traçat 


existent, el projecte tècnic no contempla la retirada de fibrociment actual. 


Tenint en compte que l’ocupació del subsòl del municipi és de gestió 


municipal, sol·licitem incloure en el projecte tècnic i la seva posterior 


execució la retirada de la canonada de fibrociment a substituir (FC500). 


Segons l’article 232 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, en 


el que s’estableix la classificació de les obres, l’actuació de “Renovació 


de la derivació comarcal del Vallès Oriental” es considera una obra de 


reforma, en tant que adapta, millora i adequa un bé existent, en aquest 


cas la infraestructura del servei d’abastament d’aigua potable en alta. És 


per aquest motiu que considerem necessari que el projecte contempli 


l’actuació necessària per la substitució del bé afectat en la seva totalitat, 


incloent la retirada de la canonada anul·lada, la gestió dels residus 


derivats i la reposició del subsòl i sòl afectats.  


Remarcar que deixar anul·lada una infraestructura d’aquestes 


característiques pot comportar futures afectacions econòmiques i 


tècniques importants pel municipi.” 


 
12. En data 25 d’abril de 2022 s’emet informe per part dels serveis tècnics de 


l’Ajuntament de Mollet del Vallès en el qual s’informa favorablement 


l’actuació indicant que és compatible amb les determinacions de les NPU i 


el PGOU relatives a la implantació de les xarxes de serveis. 


 


13. En data 4 de maig de 2022 el departament de Renovacions i Reposicions 


d’ATL ha emès informe sobre les al·legacions manifestades per 


l’Ajuntament de Parets del Vallès en el decurs de l’expedient. En concret, 


s’informa que la retirada de la canonada de fibrociment que està en servei 


en l’actualitat es durà a terme en el marc del Pla d'Inversions i Reposicions 


d’ATL del següent quinquenni com una actuació a banda, ja que només es 


podrà realitzar quan quedi fora de servei una vegada entri en operació la 


canonada objecte del present projecte.   
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14. En data 1 de juliol de 2022 el departament de Renovacions i Reposicions de 


la Direcció de Manteniment d’ATL ha informat sobre la necessitat de 


d’incorporar com a finca afectada per l’execució de la connexió elèctrica una 


finca no contemplada inicialment en l’annex de béns i drets afectats, i a tal 


efecte, s’ha redactat la “Separata d’expropiacions de la connexió de servei 


elèctrica”.  


 
15. En data 18 de juliol de 2022 la Direcció d’ATL va aprovar inicialment la 


separata i se sotmeté a informació pública la finca afectada per l’escomesa 


elèctrica que consta en l’annex, pel termini d’un mes des de la seva darrera 


publicació. 


 


16. En dates 8 i 9 d’agost de 2022 es van publicar al DOGC (núm. 8726) i al 


diari el Periódico, respectivament, els anuncis d’informació pública de la 


Separata d’expropiacions de la connexió de servei elèctrica. Així mateix, es 


va anunciar convenientment a la pàgina web d’ATL www.atl.cat.  


 
17. En data 8 d’agost de 2022 es va remetre a l’Ajuntament de Mollet del Vallès 


la “Separata d’expropiacions de la connexió de servei elèctrica”, per a la 


seva exposició al públic i emissió d’informe.  


 
18. Un cop transcorregut el termini d’exposició pública, en data 5 d’octubre de 


2022 s’ha rebut el certificat acreditatiu de l’exposició al públic pel termini 


d’informació pública sense que hi hagi hagut al·legacions i, així mateix, 


l’informe favorable on es remet a les consideracions ja aportades en el seu 


informe de data 25 d’abril de 2022.  Tampoc s’han presentat al·legacions a 


ATL.  


 


Fonaments de dret 


 


1. El DECRET LLEI 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió 


directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les 


instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la 


Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, estableix en 


el seu art. 3 b) que li correspon a aquest Ens executar, mantenir, conservar i 


explotar les instal·lacions que integren la xarxa d’abastament, la qual cosa 
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inclou l’aprovació dels projectes constructius. Així mateix, l’art. 6.4 del 


Decret llei estableix que l’Ens és titular dels béns immobles, les obres i les 


instal·lacions que executi amb càrrec als seus recursos econòmics. 


 


2. Així mateix, l’article 15.1.d de l’esmentat DECRET LLEI, disposa que la 


direcció és l’òrgan al que li correspon aprovar els projectes d'obres, 


d'instal·lacions i serveis. 


 
3. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat les formalitats i requisits 


que preveu la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, el Decret 


legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el TRLAC, el Decret 


legislatiu 1/2001 del text refós de la Llei d’Aigües, la Llei de 16 de desembre 


de 1954 sobre expropiació forçosa i, en general, les lleis que regulen el 


procediment administratiu (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 


Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 26/2010, del 3 


d’agost. De règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 


de Catalunya) .  


 


4. L’art. 26.1 i 2 del TRLAC estableix que els estudis i projectes necessaris per 


donar compliment a la planificació hidrològica s’aproven d’acord amb el 


procediment establert per la normativa que els sigui aplicable, i que 


s’ajusten a les previsions de la legislació i el planejament urbanístic. 


 
5. Així mateix, l’apartat 3 del mateix precepte estableix que els projectes 


hidràulics són executius des de l’aprovació del pla i del programa de què 


formen part i que aquesta aprovació comporta la declaració d’utilitat pública, 


la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats a efectes d’expropiació 


forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds. La 


declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació es refereixen també als 


béns i als drets afectats pel replantejament del projecte i per les 


modificacions d'obres que es puguin aprovar amb posterioritat. 


 


6. En aplicació de la previsió de l’art. 26.5 del Decret Legislatiu 3/2003 del text 


refós de la legislació en matèria d’aigua a Catalunya i l’art. 127.1 del Decret 


legislatiu 1/2001 del text refós de la Llei d’Aigües, les obres d’aquest 


projecte responen a un interès supramunicipal, estan recollides en la 


planificació hidrològica i no esgoten la seva funcionalitat en el terme 
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municipal en el qual es realitzin, de manera que no estan subjectes a 


llicència urbanística ni a qualsevol acte de control preventiu municipal.  


Tanmateix, de conformitat amb l’art. 127.2 del TRLA, s’han sol·licitat els 


informes municipals dels Ajuntaments afectats sobre els aspectes 


relacionats amb el planejament urbanístic. En el cas de l’Ajuntament de 


Mollet del Vallès, es manifesta la compatibilitat urbanística, mentre que 


l’Ajuntament de Parets del Vallès ha presentat les al·legacions que han 


estat valorades en l’informe del departament de Renovacions i Reposicions 


d’ATL de 4 de maig de 2022. La falta d’emissió d’informe urbanístic en el 


termini d’un mes s’entén favorable segons l’art. 127.2 del TRLA.  


 


Vistos els informes emesos i els antecedents que obren en l’expedient en curs 


del “Projecte constructiu de renovació de la Derivació Comarcal Vallès Oriental 


(XN02-05CN), entre arqueta L6-62 i K7-42, Mollet del Vallès. PC 


10.03/10.04/10.05/10.17, Id.Pla 2.2.7.” i la “Separata d'expropiacions de la 


connexió de servei elèctrica. Projecte de renovació de la derivació comarcal 


Vallès Oriental (XN02-05CN), entre arqueta L6-62 i K7-42, Mollet del Vallès. PC 


10.03/10.04/10.05/10.17, Id.Pla 2.2.7”, s’informa favorablement sobre la 


tramitació administrativa efectuada i es proposa elevar a la Direcció de l’Ens 


d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat la següent  


 


RESOLUCIÓ:   


 


DONAR resposta a les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Parets del 


Vallès segons es diu en l’informe del departament de renovacions i reposicions 


d’ATL de 4 de maig de 2022;   


 


APROVAR definitivament el “Projecte constructiu de renovació de la Derivació 


Comarcal Vallès Oriental (XN02-05CN), entre arqueta L6-62 i K7-42, Mollet del 


Vallès. PC 10.03/10.04/10.05/10.17, Id.Pla 2.2.7.” i la “Separata 


d'expropiacions de la connexió de servei elèctrica. Projecte de renovació de la 


derivació comarcal Vallès Oriental (XN02-05CN), entre arqueta L6-62 i K7-42, 


Mollet del Vallès. PC 10.03/10.04/10.05/10.17, Id.Pla 2.2.7”, amb un import de 


2.450.924,47 € més IVA;  


 


APROVAR i elevar a definitiva relació de propietaris i dels béns i drets afectats 


per l’execució de les obres del projecte i de la separata que s’annexa;   
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SOL·LICITAR al Govern de la Generalitat l’acord d’urgent ocupació dels béns i 


drets necessari d’expropiar;    


 


NOTIFICAR aquesta resolució als Ajuntaments de Mollet del Vallès i de Parets 


del Vallès;  


 
ORDENAR la publicació de la present resolució al DOGC i a la web www.atl.cat.  
 


 


Document signat electrònicament. 


 
 


 
 
 
 
Cap del Servei Jurídic 
 
 


ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 


 


Terme municipal de Parets del Vallès 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Referència: 6201108DG3060S0001. 
Titular: Ajuntament de Parets del Vallès.  
Superfície d'expropiació, en m2: 18,48. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 528,12. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.301,82. 
Naturalesa: Urbana. 
 


Terme municipal de Mollet del Vallès 
 
Finca de projecte núm.: 1.  
Polígon: 4. 
Parcel·la: 35. 
Titular: Institut Català del Sòl.  
Superfície de servitud de pas, en m2: 1.367,34. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 147,90. 
Naturalesa: Rústica. 
 



http://www.atl.cat/
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Finca de projecte núm.: 2.  
Referència: 5599004DF3959. 
Titular: Ajuntament de Mollet del Vallès.  
Superfície de servitud de pas, en m2: 169,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 422,50. 
Naturalesa: Urbana. 
  


 
Separata de connexió de servei elèctrica: 
 
Finca núm.: 1.  
Referència: 08123A004000600001AW 
Polígon: 4. 
Parcel·la: 60 
Titular: Institut Català del Sòl.  
Superfície d'expropiació, en m2: 5,86. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 137,50. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 272,94. 
Naturalesa: Rústica. 
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INFORME SOBRE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE 


CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DE LA DERIVACIÓ COMARCAL VALLÈS 


ORIENTAL (XN02-05CN), ENTRE ARQUETA L6-62 I K7-42, MOLLET DEL VALLÈS. 


PC 10.03/10.04/10.05/10.17” ” Id.Pla 2.2.7 


________________________________________________________________ 


 


1. Antecedents 


En data 5 de novembre de 2021, el Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-


Llobregat resol: 


 APROVAR tècnicament el “PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DE 


LA DERIVACIÓ COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (XN02-05CN), ENTRE 


L’ARQUETA L6-62 I LA K7-42 


 SOTMETRE el present projecte al tràmit d’informe previ municipal previst en 


l’art. 127.2 del TRLA que haurà d’emetre l’Ajuntament de Mollet del Vallès i 


Parets del Vallès, sobre aspectes urbanístics, en el termini d’un mes. 


 ORDENAR l’inici de l’expedient administratiu d’informació pública mitjançant 


l’obertura d’un període d’informació pública d’un mes durant el qual els 


particulars, les entitats i els organismes interessats podran examinar el 


projecte. i efectuar les al·legacions que estimessin oportunes. 


En data 15 de desembre de 2021 se sol·licita a l’Ajuntament de Parets del Vallès i a 


l’Ajuntament de Mollet del Vallès que informin envers  els aspectes de la seva 


competència i, en especial, els relacionats amb el planejament urbanístic, a la vegada 


que se’ls demana que exposin el projecte i l’annex de béns i drets afectats del mateix 


durant el termini d’un mes a comptar des de la publicació al DOGC. 


En data 1 de febrer de 2022 es reitera la petició a ambdós Ajuntaments. 


En data de registre d’entrada a ATL 4 de febrer de 2022, el Servei Territorial de 


Carreteres de Barcelona comunica la resolució favorable del mateix 4 de febrer a la 


proposta de creuaments de carreteres previstos en el projecte,. Aquesta resolució es 


troba condicionada al compliment de certes condicions específiques i generals que es 


detallen en el propi informe. 


 


En data 10 de febrer de 2022 se sol·licita informe a l’ACA al respecte del creuament de 


la riera Seca i el riu Tenes. La definició dels creuaments es troben inclosos en el 


projecte constructiu de referència. En data 24 de març té entrada al registre d’ATL la 


comunicació de l’ACA als interessats envers el termini de resolució de la petició. 


En data de registre d’entrada a ATL 8 de març de 2022, l’Ajuntament de Parets del 


Vallès comunica l’acord de La Junta de Govern de data 4 de març de 2022 en el que 


presenta al·legacions en relació al tràmit d’aprovació del Projecte constructiu de 


referència, en base a l’informe dels Serveis tècnics municipals de data 22 de febrer de 


2022. 
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En data de registre d’entrada a ATL 26 d’abril de 2022, l’Ajuntament de Mollet del 


Vallès indica que no hi ha hagut al·legacions al projecte durant el període d’informació 


pública. Adjunta també l’informe de data 25 d’abril de 2022 dels serveis tècnics de 


l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 


 


2. Objecte 


L’objecte del present informe és el de recollir les al·legacions presentades al projecte 


constructiu durant la fase d’exposició pública, així com les respostes formulades al 


respecte, demostrant així la viabilitat de l’aprovació definitiva del mateix. 


3. Resposta dels organismes consultats 


Tot seguit s’exposen els informes emesos per part dels organismes consultats en fase 


d’informació pública del projecte constructiu. 


3.1. Informe tècnic de Mollet del Vallès 


En data 25 d’abril de 2022 s’emet informe per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament 


de Mollet del Vallès en el qual s’informa favorablement a l’actuació indicant que és 


compatible amb les determinacions de les NPU i el PGOU relatives a la implantació de 


les xarxes de serveis. 


 


3.2. Informe tècnic de Parets del Vallès 


En data 8 de març de 2022, presenta un acord de la Junta de Govern de 4 de març on 


es formula la següent consideració tècnica: 


 


1) Atès que el traçat de la canonada proposada no coincideix amb el traçat 


existent, el projecte tècnic no contempla la retirada de fibrociment actual. Tenint 


en compte que l’ocupació del subsòl del municipi és de gestió municipal, 


sol·licitem incloure en el projecte tècnic i la seva posterior execució la retirada 


de la canonada de fibrociment a substituir (FC500). 


 


Segons l’article 232 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, en el que 


s’estableix la classificació de les obres, l’actuació de “Renovació de la derivació 


comarcal del Vallès Oriental” es considera una obra de reforma, en tant que 


adapta, millora i adequa un bé existent, en aquest cas la infraestructura del 


servei d’abastament d’aigua potable en alta. És per aquest motiu que 


considerem necessari que el projecte contempli l’actuació necessària per la 


substitució del bé afectat en la seva totalitat, incloent la retirada de la canonada 


anul·lada, la gestió dels residus derivats i la reposició del subsòl i sòl afectats. 


 


Remarcar que deixar anul·lada una infraestructura d’aquestes característiques 


pot comportar futures afectacions econòmiques i tècniques importants pel 


municipi. 
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3.3. Servei territorial de Carreteres de Barcelona 


En data 4 de febrer de 2022 s’emet resolució favorable del Servei Territorial de 


Carreteres de Barcelona. Aquesta resolució es troba condicionada al compliment de 


certes condicions específiques i generals que es detallen en el propi informe. 


3.4. Agència Catalana de l’Aigua 


En data de signatura del present informe encara no s’ha rebut resposta per part de 


l’ACA, pel que serà necessari disposar del seu informe i autorització per a poder iniciar 


les obres de creuament de la riera Seca i riu Tenes tenint en compte els possibles 


condicionants que s’indiquin en la mateixa. 


 


4. Resposta a les al·legacions presentades 


Dels informes tècnics rebuts es procedeix tot seguit a exposar, de forma resumida, les 


respostes proporcionades a l’Ajuntament de Parets del Vallès amb document signat a 


data 16 de març de 2022 pel Director de Manteniment, essent aquest l’únic que ha 


manifestat al·legacions al respecte del projecte. 


1) La retirada de la canonada de fibrociment en servei en l’actualitat es durà a 


terme en l'àmbit del Pla d'Inversions i Reposicions corresponent al següent 


quinqueni (24-28).  


 


En la proposta que ATL, Ens d'Abastament, formuli al Consell d’Administració 


d’ATL i, una vegada aprovat per aquest, sigui ratificat pel Consell de Xarxa al 


respecte de les actuacions a incloure en aquest segon Pla d'Inversions, figurarà 


la retirada de la canonada de fibrociment que es deixarà fora de servei una 


vegada entri en operació la canonada objecte del present projecte constructiu. 


 


5. Conclusions 


A la vista del fets exposats anteriorment, es proposa l’aprovació definitiva del projecte 


constructiu de renovació de la Derivació Comarcal Vallès Oriental (XN02-05CN), entre 


arqueta L6-62 i K7-42, Mollet del Vallès. PC 10.03/10.04/10.05/10.17” Id.Pla 2.2.7. 


 


A Sant Joan Despí a data de signatura electrònica, 


 


 


 


Cap de Renovacions i Reposicions     Director de Manteniment 
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