
 

 

 

RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE L’ESCOMESA ELÈCTRICA DEL 

BOMBAMENT I DEL DIPÒSIT DE SANTA MARIA 

PALAUTORDERA (O9-04 i O9-05) 

 

 

 
 
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 18 de gener de 2023, 

 

RESOLC: 

 

APROVAR definitivament el PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESCOMESA 

ELÈCTRICA DEL BOMBAMENT I DEL DIPÒSIT DE SANTA MARIA 

PALAUTORDERA (O9-04 i O9-05), Id_Pla 1.6.10 i 1.6.11 amb un pressupost 

d’execució per contracte de 365.741,85 € (IVA exclòs); 

 

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

l’execució de les obres del projecte 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 a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i a 

l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sol·licitant les cessions o 

autoritzacions d’ocupació damunt els terrenys necessaris per a l’execució de les 

obres;  

 

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. 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 
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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. 

 

 

Document signat electrònicament. 

 

 

 

 

 

 

 

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 TerLlobregat de conformitat amb la RESOLUCIÓ ACC/1/2022, de data 3 de 

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

 

 

 
ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS  
 
Terme municipal de Santa Maria de Palautordera 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Polígon: 7. 
Parcel·la: 9013. 
Titular: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 110,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 220,00. 
Naturalesa: Urbana (vial). 
 
Finca de projecte núm.: 2. 
Polígon: 7. 
Parcel·la: 9012. 
Titular: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 554,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.100,00. 
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Naturalesa: Urbana (vial). 
 
Finca de projecte núm.: 3. 
Polígon: 7. 
Parcel·la: 9011. 
Titular: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 45,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 4. 
Polígon: 8. 
Parcel·la: 9008. 
Titular: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 826,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 826,00. 
Naturalesa: Urbana (vial). 
 
Finca de projecte núm.: 5. 
Polígon: 9. 
Parcel·la: 47. 
Titular: Ma Núria Font Corominas. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 100,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 100,00. 
Naturalesa: Rústica. 
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INFORME JURÍDIC I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 


CONSTRUCTIU DE L’ESCOMESA ELÈCTRICA DEL 


BOMBAMENT I DEL DIPÒSIT DE SANTA MARIA 


PALAUTORDERA (O9-04 i O9-05) 


 


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 la sessió número 33 del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat 


celebrat el dia 10 de març de 2022 es va aprovar l’última revisió del Pla 


d’inversions i reposicions d’ATL per al període 2022-2026 on s’inclou la 


present actuació dins l’epígraf 1.6.10. i 1.6.11. Aquest Projecte forma part, 


així mateix, del Programa de Mesures de la planificació hidrològica de 


Catalunya. 


 


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


d’Abastament d’Aigua ha redactat el PROJECTE CONSTRUCTIU DE 


L’ESCOMESA ELÈCTRICA DEL BOMBAMENT I DEL DIPÒSIT DE SANTA 


MARIA PALAUTORDERA (O9-04 i O9-05), Id_Pla 1.6.10 i 1.6.11 amb un 


pressupost d’execució per contracte de 365.741,85 € (IVA exclòs). Aquest 


Projecte conté un annex de béns i drets afectats de titularitat pública i privada, 


l’ocupació dels quals caldrà sotmetre a les oportunes autoritzacions 


administratives o bé expropiar.  


 


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 16 de març de 2022 el Director de Manteniment de l’Ens 


d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat ha emès informe tècnic on esmenta que 


el projecte compleix els requeriments necessaris per poder ser executat i 


proposa la seva aprovació tècnica. 
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6. En data 6 de setembre de 2022 el Gerent de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-


Llobregat va emetre resolució d’aprovació tècnica inicial del projecte, 


acordant sotmetre el present projecte al tràmit d’informe previ municipal 


previst en l’art. 127.2 del TRLA i al tràmit d’informació pública pel termini d’un 


mes. 


 
7. En dates 2 i 4 de novembre de 2022 es van publicar al DOGC (núm. 8784) i 


al diari el Periódico, respectivament, els anuncis d’informació pública del 


projecte. Així mateix, es va anunciar convenientment a la pàgina web d’ATL.   


 
8. En data 2 de novembre de 2022 se sol·licita, de conformitat amb l’art. 127.2 


del TRLA, informe a l’Ajuntament afectat de Santa Maria de Palautordera 


sobre aspectes urbanístics 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. 


 
9. En data 19 de desembre de 2022 s’ha rebut el certificat emès pel Secretari 


de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera segons el qual el Projecte 


ha estat exposat al públic en el tauler d’anuncis i en el web de l’Ajuntament 


des del 9 de novembre de 2022 fins al 16 de desembre de 2022, sense que 


s’hagi presentat cap reclamació. Tampoc es té constància de cap al·legació 


al registre d’ATL.   


 


10. Pel que fa als aspectes urbanístics, l’Ajuntament de Santa Maria de 


Palautordera no ha presentat cap informe.   


 


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 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. 
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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 al 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 municipal en el qual 


es realitzin, de manera que no estan subjectes a llicència urbanística ni a 


qualsevol acte de control preventiu municipal. Així mateix, de conformitat amb 


l’art. 127.2 del TRLA, s’ha sol·licitat sense resposta l’informe municipal sobre 


els aspectes relacionats amb el planejament urbanístic a l’Ajuntament de 


Santa Maria de Palautordera. Segons l’art. 127.2 del TRLA, l’informe 


municipal sobre els aspectes urbanístics s’entendrà favorable si no s’emet i 


notifica en el termini d’un mes.  


 
7. Pel que fa a l’ocupació temporal o definitiva dels terrenys de caràcter 


demanial, caldrà promoure els oportuns expedients administratius 
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d’autorització d’acord amb l’establert en la legislació sobre patrimoni bàsica i 


dels ens locals.    


 


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


del PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESCOMESA ELÈCTRICA DEL 


BOMBAMENT I DEL DIPÒSIT DE SANTA MARIA PALAUTORDERA (O9-04 i 


O9-05), Id_Pla 1.6.10 i 1.6.11 amb un pressupost d’execució per contracte de 


365.741,85 € (IVA exclòs), s’informa favorablement sobre la tramitació 


administrativa efectuada.  


 


Per l’exposat, es proposa elevar a la Direcció de l’Ens la següent  


 


RESOLUCIÓ:   


 


APROVAR definitivament el PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESCOMESA 


ELÈCTRICA DEL BOMBAMENT I DEL DIPÒSIT DE SANTA MARIA 


PALAUTORDERA (O9-04 i O9-05), Id_Pla 1.6.10 i 1.6.11 amb un pressupost 


d’execució per contracte de 365.741,85 € (IVA exclòs); 


 


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


per l’execució de les obres del projecte 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 a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i 


a l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sol·licitant les cessions o 


autoritzacions d’ocupació damunt els terrenys necessaris per a l’execució de les 


obres;  


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


 
Document signat electrònicament. 
 
 
 
 
 
 
 
Cap del Servei Jurídic 
 



http://www.atl.cat/
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ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS  


 
Terme municipal de Santa Maria de Palautordera 
 
Finca de projecte núm.: 1. 
Polígon: 7. 
Parcel·la: 9013. 
Titular: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 110,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 220,00. 
Naturalesa: Urbana (vial). 
 
Finca de projecte núm.: 2. 
Polígon: 7. 
Parcel·la: 9012. 
Titular: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 554,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.100,00. 
Naturalesa: Urbana (vial). 
 
Finca de projecte núm.: 3. 
Polígon: 7. 
Parcel·la: 9011. 
Titular: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 45,00. 
Naturalesa: Rústica. 
 
Finca de projecte núm.: 4. 
Polígon: 8. 
Parcel·la: 9008. 
Titular: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 826,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 826,00. 
Naturalesa: Urbana (vial). 
 
Finca de projecte núm.: 5. 
Polígon: 9. 
Parcel·la: 47. 
Titular: Ma Núria Font Corominas. 
Superfície de servitud de pas, en m2: 100,00. 
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 100,00. 
Naturalesa: Rústica. 
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