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INFORME TÈCNIC SOBRE LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL ”PROJECTE 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DERIVACIÓ DE LA CANONADA DE 
L’ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER-LLOBREGAT AL MUNICIPI DE 
CALAF” 
________________________________________________________________ 
 
1. ANTECEDENTS 

En data 27 de juliol de 2020, el Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter 
Llobregat va aprovar tècnicament el "PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE DERIVACIÓ DE LA CANONADA DE L’ENS D’ABASTAMENT 
D’AIGUA TER-LLOBREGAT AL MUNICIPI DE CALAF”, de data juny de 2020, 
amb un pressupost de 185.868,12 € (IVA exclòs) i un termini d’execució de 1,5 
mesos, i va 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 presentar els escrits d’al·legacions que estimin oportuns en relació 
amb el projecte i la relació de béns i drets afectats. 
 
En data 1 d’octubre de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 8238, i en data 2 d’octubre de 2020 al diari El Punt-Avui, 
l’anunci d’informació pública del Projecte. 
 
 
2. AL·LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA 

D’acord amb el certificat de la Secretaria de l’Ajuntament de Calonge de 
Segarra, durant el període d’informació pública “... s’ha presentat una al·legació 
al respecte, formulada per l’Ajuntament de Calonge de Segarra mitjançant el 
Decret d’alcaldia núm. 78/2020, el qual s’adjunta al present certificat.”. 

1. Ajuntament de Calonge de Segarra 

L’Ajuntament de Calonge de Segarra presenta les al·legacions següents: 
 
1.1 És necessari deixar la previsió de la connexió de la canonada de la Llosa 

del Cavall cap als dipòsits municipals d’aigua de l’Ajuntament de Calonge 
de Segarra per tal de poder connectar l’aigua de la Llosa del Cavall a la 
xarxa municipal d’aigua. 
 

1.2 Cal definir l’accés a les obres, és a dir indicar quins camins i parcel·les 
públiques i privades s’utilitzaran per accedir a realitzar les obres del 
projecte en qüestió. 

 
1.3 En cas d’haver-hi afectacions a cultius caldrà indemnitzar als propietaris i 

cultivadors. 
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1.4 La parcel·la 60001 no figura en el Cadastre per algun error cadastral però 
el titular de l’esmentada parcel·la és: Servitje de Llorens, SL. 

 
Resposta a les al·legacions 

1. Ajuntament de Calonge de Segarra 

1.1 En l’obra executada per Acuamed ja es va deixar una arqueta amb la 
derivació pel ramal de connexió amb els dipòsits municipals d’aigua de 
l’Ajuntament de Calonge de Segarra per tal de poder connectar l’aigua 
de la Llosa del Cavall a la xarxa municipal d’aigua. 

 
 
El futur ramal de Calonge de Segarra tindrà el seu inici en aquesta 

 arqueta. 
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1.2 ATL demanarà a INFRAESTRUCTURES.CAT que, abans d’iniciar les 

obres, presenti a l’Ajuntament de Calonge de Segarra un plànol on es 
defineixi l’accés a les obres, indicant el camins i parcel·les públiques que 
s’utilitzaran. 
 

1.3 No es preveu majors afectacions que les recollides en l’annex 
d’expropiacions. No obstant l’anterior, en el cas d’haver-hi majors 
afectacions de les previstes a cultius s’indemnitzarà als propietaris i als 
cultivadors. 
 

1.4 Es tindrà en compte que el titular de la parcel·la 60001 és: Servitje de 
Llorens, SL. 

 
 
3. PROPOSTA 

Atès que el projecte compleix els requeriments necessaris per poder ser 
executat. 
  
Atès que el projecte disposa de la documentació necessària per expropiar els 
béns i drets afectats per les obres. 
 
Es proposa aprovar definitivament el “PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE DERIVACIÓ DE LA CANONADA DE L’ENS D’ABASTAMENT 
D’AIGUA TER-LLOBREGAT AL MUNICIPI DE CALAF”, de data juny de 2020, 
amb un pressupost 185.868,12 € (IVA exclòs) i un termini d’execució de 1,5 
mesos. 
 
 
 
 
 
 
 
Director d'Obres i Patrimoni 
 
 
Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica 
RV 
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