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RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE 

Projecte constructiu de la renovació dels 

ramals de Can Pallars, Castellet i Serra 

Galliners a Sant Quirze del Vallès. 

 

 

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 pel 

servei jurídic en data 3 de maig de 2020, 

 

RESOLC:   

 

RESOLDRE les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Sant Quirze del 

Vallès en el sentit expressat en l’informe de la Direcció d’Obres i Patrimoni 

d’ATL de 2 de març de 2020; 

 

APROVAR definitivament el Projecte constructiu de la renovació dels ramals de 

Can Pallars, Castellet i Serra Galliners a Sant Quirze del Vallès i elevar a 

definitiva relació de propietaris i dels béns i drets afectats per l’execució de les 

obres del projecte que s’annexa. De conformitat amb l'article 26 del Decret 

legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 

legislació en matèria d'aigües de Catalunya, l'aprovació del projecte porta 

implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns i els 

drets afectats.  

 

SOL•LICITAR al Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que 

estableix l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 

1954, la declaració de la urgent ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte. 

 

NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Quirze 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 esgota la via administrativa als efectes d’impugnació en la via 

contenciosa administrativa. Contra la mateixa, segons el que regulen els 
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articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs 

potestatiu de reposició davant del director d’ATL en el termini d'un mes a 

comptar des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació; o bé es pot 

interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que preveu 

l'article 123 de la Llei esmentada i el 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), davant dels 

jutjats i tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini 

de dos mesos comptador des de l'endemà de la rebuda de la notificació, sense 

perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri 

procedent. Així mateix, de conformitat amb l'article 44.1 de l'LJCA, en els litigis 

entre administracions públiques no es pot interposar recurs en via 

administrativa. No obstant això, d'acord amb aquest mateix article, quan una 

Administració interposi recurs contenciós administratiu contra una altra, li pot 

requerir prèviament que derogui la disposició, anul•li o revoqui l'acte, faci 

cessar o modifiqui l'actuació material, o iniciï l'activitat a què estigui obligada. 

L'article 44.2 de la LJCA disposa que aquest requeriment s'ha de dirigir a 

l'òrgan competent mitjançant un escrit raonat que ha de concretar l'acte i s'ha 

de produir en el termini dos mesos, a comptar des de l'endemà de la rebuda de 

la present notificació. L'article 44.3 de l'LJCA, estableix que el requeriment 

s'entén rebutjat si, dins el mes següent a la seva recepció, el requerit no emet 

contestació. D'acord amb l'article 46.6 de l'LJCA, el recurs contenciós 

administratiu es pot interposar en el termini de dos mesos comptadors des de 

la notificació de la resolució o, quan hagi precedit el requeriment previ regulat a 

l'article 44 de l'LJCA, des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de 

l'acord exprés o s'entén rebutjat presumptament.   

 

 

A la data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

Director de l’Ens d’Abastament d’aigua Ter-Llobregat 
RM 
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ANNEX: Relació de béns i drets afectats 

 

 

Terme municipal de Sant Quirze del Vallès 

 

 

Finca de projecte núm.: 1. 

Polígon: 149. 

Parcel•la: 2111. 

Titular: Generalitat de Catalunya. 

Superfície d’ocupació permanent, en m2: 86,75. 

Superfície d’autorització subterrània de pas, en m2: 75,20. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 65,80. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 2. 

Polígon: 14. 

Parcel•la: 2114. 

Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 725,60. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 634,90. 

Naturalesa: Rústica.  

 

Finca de projecte núm.: 3. 

Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

Polígon: -. 

Parcel•la: -. 

Superfície d’expropiació, en m2: 63,21. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 3.880,00. 

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 3.395,00. 

Naturalesa: Urbana.  

 

Finca de projecte núm.: 4. 

Polígon: 9. 

Parcel•la: 32. 

Titular: Isart Mas, Esther. 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.086,70. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 5. 
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Polígon: 387. 

Parcel•la: 9501. 

Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.  

Superfície d’expropiació, en m2: 23,56. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 119,21.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 103,61. 

Naturalesa: Rústica.  

 

Finca de projecte núm.: 6. 

Polígon: 397. 

Parcel•la: 8001. 

Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.  

Superfície d’expropiació, en m2: 21,41. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 752,61.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.665,53. 

Naturalesa: Rústica. 

  

Finca de projecte núm.: 7. 

Polígon: 267. 

Parcel•la: 3801. 

Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.  

Superfície d’expropiació, en m2: 46,12. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 98,71.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 374,43. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 8. 

Polígon: 82. 

Parcel•la: 38. 

Titular: Maya Girabau, Balbina. 

Superfície d’expropiació, en m2: 17,21. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 28,80. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 9. 

Polígon: -. 

Parcel•la: -. 

Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.  

Superfície d’expropiació, en m2: 56,12. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 5.280,29.  
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Superfície d'ocupació temporal, en m2: 4.619,81. 

Naturalesa: Urbana. 

 

Finca de projecte núm.: 10. 

Polígon: 377. 

Parcel•la: 8504. 

Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 560,12.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 492,13. 

Naturalesa: Urbana. 

 

Finca de projecte núm.: 11. 

Polígon: 377. 

Parcel•la: 7603. 

Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.  

Superfície d’expropiació, en m2: 32,48. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 400,00.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 867,20. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 12. 

Polígon: 387. 

Parcel•la: 9501. 

Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.  

Superfície d’expropiació, en m2: 17,21. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 392,36.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.471,86. 

Naturalesa: Rústica.  

  

Finca de projecte núm.: 13. 

Polígon: -. 

Parcel•la: -. 

Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.  

Superfície d’expropiació, en m2: 58,56. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 5.355,06.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 5.355,06. 

Naturalesa: Urbana.  

 

Finca de projecte núm.: 14. 

Polígon: 82. 
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Parcel•la: 102. 

Titular: Graells Montull, Ramon (Hereus de).  

Superfície d’expropiació, en m2: 17,21. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 454,84.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 454,84. 

Naturalesa: Rústica. 

 

Finca de projecte núm.: 15. 

Polígon: 82. 

Parcel•la: 103. 

Titular: Companyia d’Aigües de Sabadell, SA.  

Superfície d’expropiació, en m2: 63,40. 

Superfície de servitud de pas, en m2: 420,40.  

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 420,40. 

Naturalesa: Rústica.  
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