INFORME JURÍDIC I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE
Projecte constructiu de la renovació dels
ramals de Can Pallars, Castellet i Serra
Galliners a Sant Quirze del Vallès.

Antecedents
1. En data setembre de 2018 ATLL Concessionària de la Generalitat de
Catalunya SA, adjudicatària del contracte de “Gestió de serveis públics,
modalitat concessió, per a la construcció, la millora i l’explotació de les
instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, que
comprenen el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua” va
redactar el Projecte constructiu de la renovació dels ramals de Can
Pallars, Castellet i Serra Galliners a Sant Quirze del Vallès, amb un
pressupost d’execució per contracta de 4.294.225,62 € IVA no inclòs.
2. En virtut del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, s’ha creat l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat (en endavant ATL) 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.
3. El 2 de juliol de 2019 el Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat ha
aprovat el Pla d’Inversions i reposicions d’ATL del període 2019-2023, entre
les quals figura el projecte constructiu de la renovació dels ramals de Can
Pallars, Castellet i Serra Galliners a Sant Quirze del Vallès. Aquest Projecte
forma part, així mateix, del Programa de Mesures de la planificació
hidrològica de Catalunya.
4. El 31 de juliol de 2019 el Departament d’Obres i Patrimoni d’ATL va emetre
informe tècnic, on esmenta que el projecte dóna compliment a les finalitats
previstes en el Pla d’inversions i reposicions per al període 2019-2023
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aprovat pel Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat el 2 de juliol de
2019, i considerant el projecte suficient per la seva finalitat i apte per a la
seva aprovació, i informa proposant l’aprovació tècnica del projecte
esmentat amb necessitat del tràmit d’informació pública.
5. En data 13 d’agost de 2019 el Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua TerLlobregat va emetre resolució d’aprovació tècnica inicial del projecte,
acordant l’obertura del període d’informació pública.
6. En data 20 de desembre de 2020 es va publicar simultàniament al DOGC
núm. 8028 i al diari El Punt-Avui l’anunci d’informació pública del projecte.
Així mateix, es va anunciar convenientment a la pàgina web d’ATL
www.atl.cat.
7. En la mateixa data es va demanar informe tècnic a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, així com la petició d’exposició al públic en el seu tauler
d’anuncis.
8. En data 19 de febrer de 2020 s’ha rebut el certificat d’exposició al públic de
l’Ajuntament. D’acord amb el certificat de la Secretaria de l’Ajuntament
“durant el termini d’exposició pública de l’esmentat expedient que va acabar
el dia 23 de gener de 2020, no s’ha presentat cap al•legació i/o reclamació”.
9. Així mateix, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha presentat, dins el
termini d’exposició pública, els següents informes:
- Informe tècnic de l’Àrea de territori, ecologia urbana i espai públic de
data 17 de gener de 2020, en el qual es fa una valoració del projecte i
conclou el següent:
“Es considera correcte el traçat pel que fa als aspectes urbanístics, en
relació al contingut tècnic del projecte es considera necessari que la
documentació presentada reculli el següent:
1. Durant l’execució de l’obra s’haurà de minimitzar l’impacte que es pugi
generar sobre la mobilitat dels veïns en tos els ramals d’actuació, garantint
en tot moment la circulació de vehicles i de vianants mentre duri l’obra.
Caldria incorporar en el projecte la documentació tècnica i gràfica
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necessària amb els corresponents estudis i plànols de mobilitat, per poder
senyalitzar clarament els talls de carrer i les desviacions de tràfic que
s’hauran de produir, habilitant també la partida pressupostaria per les
senyalitzacions necessàries, així com del personal encarregat de controlar
els talls i desviaments de tràfic que siguin necessaris mentre durin les obres.
Caldrà restituir tota la senyalització que es vegi afectada, garantint en tot
moment la circulació i, en cas de que no sigui possible, habilitar passos
alternatius amb la disposició de la informació corresponent amb cartells
senyalitzadors i pintura viària.
2. S’hauran de respectar en l’execució de la instal·lació, la vegetació de les
zones en no urbanitzable i en el cas d’afectacions s’haurà de preveure la
revegetació d’aquests àmbits, així com els corresponents a les afectacions
en les zones de Parc i d’espais lliures que quedin afectades en sol urbà.
3. Caldrà tenir cura durant l’execució de les obres de no envair, en les
plataformes de treball i les ocupacions de servituds temporals, l’àmbit de
parcel·les privades que estiguin edificades on hi hagin els corresponents
tancaments de parcel·les, caldrà preveure en el projecte la seva reposició
en cas de que es vegin afectades.
4. En els plànols de serveis afectats no hi consta l’enllumenat públic, ni
tampoc el mobiliari existent. S’haurà d’incloure en el projecte, preveient la
seva total reposició en els trams on es vegi afectat.
5. Cal tenir en compte que quasi la totalitat de l’obra es produeix en àmbit
de sòl urbà, discorren per carrers edificats del terme municipal, per tant el
projecte hauria de tenir més clarament definides en les seves partides
d’obra les mesures pertinents per tal d’evitar sorolls, pols i altres alteracions
que puguin afectar als usuraris de l’espai urbà.
6. El projecte, en la seva memòria, diu de manera generalitzada que
posteriorment a la realització de les obres es reposarà el drenatge,
sanejament, vitalitat i urbanització, reposant l’àmbit al seu estat original.
Caldrà concretar més clarament en el pressupost de projecte de quina
manera es reposaran els trams de carrer, s’ha de tenir en compte que la
reposició no podrà ser parcial, afectant únicament a les rases, sinó que
s’exigirà l’asfaltat de tota l’amplada del carrer i de la totalitat de les voreres
que resultin afectades.
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- Informe de l’Àrea de manteniment, infraestructures i Serveis de data
24 de gener de 2020, sobre les afectacions directes a la xarxa d’aigua en
baixa provocades per l’execució del Projecte d’ATL, on s’assenyala el
següent:
“CASSA, empresa gestora del servei d’aigua potable del municipi de Sant
Quirze del Vallès, és la responsable de realitzar les millores tècniques
pertinents per garantir el servei d’abastament d’aigua potable.
Actualment, Sant Quirze del Vallès s’abasteix de diverses preses directes a
la conducció en alta d’ATLL, que travessa el nucli urbà cap al dipòsit situat a
la cota 250m a la zona de Can Pallars Llobateres, aquestes preses directes
s’eliminaran a conseqüència del projecte constructiu de la renovació de
ramals de Can Pallars, Castellet i Serra de Galliners.
No obstant això, s’ha de preveure l’eliminació d’aquesta conducció per una
nova allunyada del nucli urbà, subministrant aigua directament als dipòsits
de Castellet 3 (cota 240m) i Castellet 2 (cota 208m).
És per això que, prèviament es fa necessària l’eliminació de les preses
directes existents, en concret les preses de Can Pallars i Llobateres, 59-C i
Santa Julita.
Com a conseqüència, resulta necessari realitzar noves canonades i
connexions a la xarxa actual per assegurar el correcte subministrament
d’aigua a totes les zones que actualment s’abasteixen des de les preses
directes d’ATLL esmentades anteriorment.
S’ha encarregat a CASSA el projecte i la valoració econòmica per definir i
valorar les obres necessàries derivades de l’eliminació de les preses
directes de Santa Julita i 59-C.
Estat actual
El municipi s’abasteix principalment de les preses directes de Can Pallars i
Llobateres, Santa Julita i C-59, a excepció de la zona de Castelltort, que
s’alimenta dels dipòsits de Serra de galliners.
- La presa directa situada a Can Pallars Llobateres, subministra aigua a
aquesta mateixa zona.
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- La presa directa de Santa Julita subministra aigua a la zona de Santa
Julita, zona entre més propera a aquesta zona, centre comercial, poble sec i
zona del Polígon Industrial de Can Canals.
- La presa directa C-59 subministra aigua a la zona de Can Casablanques i
alimenta els dipòsits del Castellet 2 (cota 208) i el castellet 3 (cota 240).
- Els dos dipòsits del castellet situats a la cota 208 subministren aigua a la
zona alta del Castellet.
- Els tres dipòsits de Castellet situats a la cota 240 subministren aigua al
dipòsit 1000 (cota 226), que al seu torn connecta al dipòsit 2000 (cota 230).
Aquests dos dipòsits abasteixen a la resta de la zona centre que no
abasteix des de la presa directa de Santa Julita.
- Des del dipòsit 1000 (cota 226) també s’alimenten els dipòsits dels gats
ubicats a la cota 270, per donar subministrament a la zona de Vallsuau.
Pressupost de l’actuació
El pressupost de les actuacions segons projecte que haurà d’assumir
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a conseqüència del Projecte
constructiu de la renovació dels ramals de Can Pallars, Castellet i Serra de
Galliners seria de 1.607.902,38€ abans d’IVA i de 1.945.561,88€ IVA inclòs.
CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès informa de tots els
béns afectats amb una repercussió de 1.945.561,88€ com a conseqüència
del Projecte constructiu de la renovació dels ramals de Can Pallars,
Castellet i Serra de Galliners.
Actualment l’Ajuntament considera que no ha d’assumir el cost derivat del
projecte exposat i per això sol·licitem s’assumeixi des de l’entitat proposant
o bé es facilitin els recursos o subvencions necessaris per poder replantejar
aquestes obres des del nostre Consistori.
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10. En data 2 de març de 2020 el Departament d’Obres i Patrimoni d’ATL emet
informe tècnic que dona resposta a les al·legacions presentades durant el
tràmit d’informació pública del projecte i a les consideracions efectuades per
part dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, al qual
el present informe es remet i que en la seva part essencial es reprodueix a
continuació:
Resposta a les al·legacions presentades per l’Àrea de territori, ecologia
urbana i espai públic :
1. Abans d’iniciar les obres, ATL presentarà a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès els plànols i la senyalització corresponent, indicant els talls i
desviaments de trànsit que siguin necessaris. Es garantirà en tot moment
l’accessibilitat a les diferents parcel·les tant dels vehicles com dels vianants.
Un cop finalitzades les obres es restituirà la senyalització original.
2. Tota la vegetació que es vegi afectada es restituirà. Abans de la
finalització de les obres ATL presentarà a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès una proposta de restauració ambiental.
3. Durant les obres no s’envairà cap parcel·la ni àmbit privat, a menys que
prèviament s’hagi fet el procediment expropiatori corresponent.
4. En el cas que s’afecti l’enllumenat públic o el mobiliari urbà, aquests es
reposaran al seu estat original.
5. Dins del marc de les mesures de seguretat i salut laboral es vetllarà per
complir en tot moment la normativa pel que fa a sorolls, pols i altres
alteracions que puguin afectar als ciutadans.
6. Abans de donar per finalitzades les obres, ATL verificarà amb els tècnics
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que s’han reposats correctament
tots els elements afectats.

Resposta a les al•legacions presentades per l’Àrea de manteniment,
infraestructures i Serveis
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L’objectiu del “Projecte de renovació dels ramals de Can Pallars, Castellet i
Serra Galliners a Sant Quirze del Vallès” és millorar el subministrament a
aquest municipi. Es realitzen noves derivacions als dipòsits existents a
Castellet 2, Castellet 3 i Serra Galliners des de l'artèria Sant Quirze Riera de
Caldes, dotant d'una major garantia de subministrament al municipi.
Addicionalment, s'inclou el Ramal de Can Pallars per tenir una alimentació
directa des del dipòsit C-250 a la xarxa en baixa municipal. No s’entén que
el municipi beneficiat per l’actuació demani diners per fer millores en la seva
xarxa. En qualsevol cas, ATL no pot destinar diners obtinguts a partir de la
tarifa de subministrament en alta a realitzar actuacions en la xarxa en baixa.
Això no exclou que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès demani
subvencions o recursos a altres organismes per millorar la xarxa municipal
de distribució d’aigua potable.
11. Atesa la valoració expressada pel Departament d’Obres i Patrimoni d’ATL
en el seu informe anteriorment reproduït, es proposa:
-

-

Estimar les al·legacions de l’Àrea de territori, ecologia urbana i espai
públic de l’Ajuntament en els termes expressats sense que això comporti
haver d’introduir modificacions o canvis en el Projecte en tramitació;
Desestimar les consideracions fetes per l’Àrea de manteniment,
infraestructures i Serveis de l’Ajuntament;
Aprovar definitivament el “PROJECTE DE RENOVACIÓ DELS RAMALS
DE CAN PALLARS, CASTELLET I SERRA GALLINERS A SANT
QUIRZE DEL VALLÈS”, amb un import de 4.294.225,62 € (IVA exclòs) i
un termini d’execució de 12 mesos.

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
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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
municipal en el qual es realitzin, de manera que no estan subjectes a
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llicència urbanística ni a qualsevol acte de control preventiu municipal.
Tanmateix, de conformitat amb l’art. 127.2 del TRLA, s’ha sol•licitat i
obtingut l’informe municipal sobre els aspectes relacionats amb el
planejament urbanístic que han merescut les valoracions contingudes en
l’informe de la Direcció d’Obres i Patrimoni d’ATL de 2 de març de 2020.

Vistos els informes emesos i els antecedents que obren en l’expedient en curs
del "PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DELS RAMALS DE
CAN PALLARS, CASTELLET I SERRA GALLINERS A SANT QUIRZE DEL
VALLÈS”, s’informa favorablement sobre la tramitació administrativa efectuada i
la proposta d’aprovació definitiva del mateix.

Proposta:
Per l’exposat anteriorment, es proposa elevar al Director de l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ:
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,
amb un pressupost 4.294.225,62 € més IVA;
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 Sant Quirze del Vallès;
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ORDENAR la publicació de la present resolució al DOGC i a la web www.atl.cat.

Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica.

ROSER
MORROS
RODENAS - DNI
46548960L

Firmado
digitalmente por
ROSER MORROS
RODENAS - DNI
46548960L
Fecha: 2020.03.05
16:42:12 +01'00'

Servei Jurídic
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