ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 19 DE MARÇ
DE 2015 NÚM. 03/2015
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU
Regidors: Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU
Sr. Santiago Raimi i Fortuny del Grup Municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU
Sr. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU
Sr. Albert Gil Gutiérrez del grup muniicpal d’ERC
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P.
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC
Sra. Caterina Palma Rovira del Grup Municipal del PSC
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC
Sr. Manuel Cortés Rubio del Grup Municipal del PSC
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E
A la Roca del Vallès, essent les 20 hores i 30 minuts del dia indicat a l’encapçalament, a la
Sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que
sotasigna, la secretària, Maria Sanpere i Herrero, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso a la realització de la Sessió
Plenària extraordinària, amb l’absència excusada de la Sra. Matilde Muñoz Carrión, del
Grup Municipal del PSC, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les 20.30 hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del dia
indicats a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A.1 Ratificació de la incorporació en l’ordre del dia de l’assumpte “Aprovació definitiva
del projecte constructiu per al subministrament elèctric a la depuradora de la urbanització
“La Pineda”, del terme municipal de la Roca del Vallès”, no dictaminat per la comissió
informativa (art. 82.3 del ROF i 126.2 del ROF).
A.2 Aprovació definitiva del projecte constructiu per al subministrament elèctric a la
depuradora de la urbanització “La Pineda”, del terme municipal de la Roca del Vallès.
Sr. Alcalde.- Comencem la sessió plenària extraordinària de 19 de març de 2015 quan són
les 20.30 hores. Excusem l’assistència de la Sra. Mati Muñoz pel que m’han dit.
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A.1 Ratificació de la incorporació en l’ordre del dia de l’assumpte “Aprovació definitiva
del projecte constructiu per al subministrament elèctric a la depuradora de la urbanització
“La Pineda”, del terme municipal de la Roca del Vallès”, no dictaminat per la comissió
informativa (art. 82.3 del ROF i 126.2 del ROF).
Sr. Alcalde.-Bé aquest és un ple que té un ordre del dia amb 2 punts, que, en realitat, és
un de sol i si us sembla ho tractem conjuntament i després ho votem separadament. Els
punts són, el primer Ratificació de la incorporació en l’ordre del dia de l’assumpte
“Aprovació definitiva del projecte constructiu per al subministrament elèctric a la
depuradora de la urbanització “La Pineda”, del terme municipal de la Roca del Vallès”,
no dictaminat per la comissió informativa (art. 82.3 del ROF i 126.2 del ROF) i el segon punt
és “Aprovació definitiva del projecte constructiu per al subministrament elèctric a la
depuradora de la urbanització “La Pineda”. Té la paraula el regidor de medi ambient, el
Sr. Santi Raimí.
Sr. Raimí.- Gràcies, Sr. Alcalde. Passem a votació un tema realment històric que ha tingut
un procediment llarg i “ferragós” per diferents circumstàncies, però que en ple d’avui
podríem donar per finalitzat i intentar tancar aquest tema. D’aquest procediment tan llarg
i “ferragós”, hi ha 3 punts importants: un que al principi, la comissió d’Urbanisme ens va
obrir la possibilitat de fer un projecte del que podria ser un tràmit més senzill del que és un
tràmit normal d’obra en un sòl no urbanitzable, però a l’hora de la veritat quan ja havia
avançat en aquesta línia ens va fer fer el tràmit normal per a qualsevol obra en aquest
tipus de sòl i això ja va endarrerir una mica el projecte per aquesta obra, el segon
problema que ens vam trobar és que un cop, vam seguir el procediment normal, no es va
arribar a un acord amb un dels propietaris afectats, doncs el seu grau d’exigència era
totalment inassumible per l’Ajuntament. Aleshores no podia prosperar el projecte tal i com
estava redactat i es va arribar a la conclusió de valorar vies jurídiques perquè ens
entenguem o bé, intentar valorar la possibilitat d’intentar valorar la possibilitat de derivar
una mica el trajecte de l’obra i així es va fer. Es va fer de nou el projecte, es va haver de
fer tot absolutament nou per una desviació de pocs metres fins que al setembre de l’any
passat es va aprovar de forma inicial aquest projecte. Un cop aprovat de forma inicial,
s’han demanat els informes perceptius a totes les entitats i persones afectades. L’última
documentació que ens va arribar, sobretot per part dels propietaris afectats va ser l’11
d’aquest mes, fa pocs dies. Aleshores, la intenció inicial era portar aquest punt al proper
ple ordinari, però per un dia si ho portàvem al proper ple ordinari caducava l’expedient.
Havien passat 6 mesos i aleshores caducava i això volia dir que si no s’aprovava havíem
de tornar una vegada més a iniciar tot l’expedient. Aleshores, es va proposar fer un ple
extraordinari per intentar liquidar aquest tema perquè és un tema d’interès públic que
lluny de colors o equips de govern que hi ha hagut, entenem que hi hem de donar una
solució de forma definitiva i més ara que podem. Sempre, si no recordo malament, en tot
cas em rectifiqueu, hem rebut el suport de tots els membres del Consistori, per tant, una
vegada més demanaria el vot favorable d’aquest punt. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Santi. Passo la paraula als portaveus dels grups municipals. Sr.
Dani Martín? No; Sr. Albert Gil? Tampoc; César Alcalá? Tampoc; César Alcalá? Tampoc;
Carles Fernández? No hi ha paraules?
Bé, doncs passaríem a les votacions separadament en primer lloc, votarem el punt A-1
que ratifica la incorporació d’aquest acte en no estar dictaminat en comissió informativa.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per unanimitat, la ratificació de la incorporació
en l’ordre del dia de l’assumpte “Aprovació definitiva del projecte constructiu per al
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subministrament elèctric a la depuradora de la urbanització “La Pineda”, del terme
municipal de la Roca del Vallès”, no dictaminat per la comissió informativa
A.2 Aprovació definitiva del projecte constructiu per al subministrament elèctric a la
depuradora de la urbanització “La Pineda”, del terme municipal de la Roca del Vallès.
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt que tracta de l’aprovació definitiva del projecte
constructiu per al subministrament elèctric a la depuradora de la urbanització “La
Pineda”.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la proposta per unanimitat dels assistents, la
qual, literalment, diu:
“Vist el “Projecte constructiu per al subministrament elèctric a la depuradora de la
urbanització “la Pineda” al terme municipal de la Roca del Vallès”.
Atès que l’obra prevista en el projecte defineix les instal·lacions elèctriques
necessàries per al funcionament de les actuals instal·lacions de tractament
d’aigua de la depuradora compacta de la urbanització La Pineda, al terme
municipal de la Roca del Vallès.
Atès que el Ple municipal, en sessió de 21 de març de 2013, va aprovar inicialment
el “Projecte constructiu per al subministrament elèctric a la depuradora de la
urbanització la pineda”, presentat amb data 4 de febrer de 2013 – NGRE 738/13
(complimentat amb data 11 de febrer i NGRE 932/13, així com amb data 4 de
març de 2013 i NGRE 1455/13).
Atès que el Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària de 25 de setembre de
2014, va aprovar inicialment el projecte.
Atès que el projecte es va sotmetre a informació pública durant un termini de
trenta dies hàbils, mitjançant la seva publicació (BOPB 27.10.14, El Punt Avui
21.10.14, al tauler d’edictes de la casa consistorial i la web municipal) i notificació
personal als titulars dels béns i drets a expropiar que consten en la corresponent
relació.
Atès que, en el marc del tràmit d’informació pública, es va sol·licitar l’emissió
d’informe als organismes següents, afectats per raó de les seves competències
sectorials: la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de les
actuacions en sòl no urbanitzable (petició d’informe rebuda amb data 20.10.14), la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona (petició d’informe rebuda amb data
22.10.14), SOREA (petició d’informe rebuda amb data 16.10.14), ENDESA (petició
d’informe rebuda amb data 20.10.14), Telefònica (petició d’informe rebuda amb
data 28.10.14, tanmateix no s’ha rebut informe per part de Telefònica).
Atès que Endesa ens va respondre mitjançant instància presentada amb data 5 de
novembre de 2014 (registre d’entrada núm. 7486) informant-nos de la necessitat de
verificar i actualitzar les condicions tècnic econòmiques del projecte, amb data 15
de desembre de 2014 (registre de sortida núm. 4139) es va remetre petició a fi i
efecte de que es procedís a la seva actualització per part de Endesa.
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Atès que, malgrat les diverses converses mantingudes amb Endesa, no s’ha rebut
resposta al respecte, els serveis tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb
data 5 de març de 2015, han emès informe on es conclou el següent:
“(...)
Que la petició d’informe realitzada en compliment de l’acord de Ple
municipal de data 25 de setembre de 2014 ha estat realitzada. Aquesta
s’ha materialitzat de la manera següent:
o Que Endesa ha procedit a respondre la petició d’informe
sol·licitat en virtut a l’acord de Ple comunicant que cal
actualitzar les condicions tècniques i econòmiques de
l’escomesa elèctrica.
o Per part d’Endesa no s’ha presentat nova informació sobre
l’estat de les seves instal·lacions a l’emplaçament dels
treballs objecte del projecte. Aquesta informació, que ja és
present al projecte i va estar proporcionada per aquesta
empresa (referència 170334), està actualment sense
actualitzar ja que la seva validesa finalitzava a l’abril de 2013.
Tanmateix aquest aspecte no te gaire rellevància a efectes
de tramitació documental perquè tal i com es refereix en
aquest document, les dades són a títol orientatiu i poden
haver estat sotmesos a variacions per altres treballs.
o A més, i tal i com s’indica al document abans esmentat,
abans de l’execució d’aquests treballs, cal tornar a demanar
els serveis afectats, d’acord amb l’Orden TIC 341 de 22 de
juliol de 2003, i procedir a fer reconeixement i acta de control
si s’escau.
o Que l’actualització de les condicions tècniques i
econòmiques de l’escomesa elèctrica que sol·licita Endesa
com a resposta a l’informe sol·licitat formen part del
pressupost de l’obra, i que en aquest sentit, poden sofrir
fluctuacions del seu valor al mercat sense que aquest fet
hagi de comportar necessàriament la modificació del
projecte.
Per aquests motius els tècnics sota signants consideren que la
documentació presentada per Endesa és suficient per a aprovar
definitivament el projecte constructiu per al subministrament elèctric a la
depuradora de la urbanització “la Pineda”. Terme municipal de la Roca del
Vallès (Vallès Oriental).”
Atès que mitjançant instància de 5 de novembre de 2014 (registre d’entrada núm.
7515), SOREA ens va fer arribar un plànol relatiu a les canonades de distribució
d’aigua potable del Servei Municipal existents en la vorera del davant del punt de
connexió i del tram del carrer de la Pineda fins al carrer Catalunya. Manifestant
que no existien canonades al carrer Catalunya des del carrer la Pineda fins on està
ubicada la depuradora. Atenent a les determinacions de l’informe subscrit pels
serveis tècnics de l’Àrea amb data 17 de febrer de 2015 aquesta documentació
s’ha incorporat a l’expedient administratiu de referència,
Atès que el 12 de novembre de 2014 (registre d’entrada núm. 7662) va tenir
entrada a aquesta Corporació informe emès amb data 30 d’octubre del 2014 per
l’enginyer tècnic de la Secció de Conservació i explotació Oriental, en virtut del
qual s’informava favorablement el projecte constructiu, condicionat al compliment
de determinats extrems.
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Atès que envers aquest informe, l’enginyer de serveis, amb data 17 de febrer de
2015, va emetre informe relatiu a l’aparença de contradicció que podria derivar-se
dels condicionats imposats en el mateix i els informes i/o autoritzacions derivades
de l’expedient núm. 2010/11185 tramitat davant de la Gerència de Serveis i
d’Infraestructures Viaries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona per part
d’aquesta Corporació.
Atès que aquest informe es va remetre a la Diputació de Barcelona, amb registre
de sortida de data 3 de març de 2015 i núm. 752, sense haver-se rebut fins al
moment confirmació envers a aquest extrem. Per tot això, i amb independència
de l’observança de les consideracions recollides en l’informe de la Diputació
subscrit amb data 30 d’octubre de 2014, vist l’informe emès per l’enginyer de
serveis, amb data 10 de març de 2015, seria convenient obtenir el vist-i-plau de la
Diputació amb caràcter previ al moment de realitzar l’acta de replanteig que
prescriu la normativa sectorial d’aplicació.
Atès que, respecte el tram de les obres que discórrer per sòl no urbanitzable, amb
data 16 de desembre de 2014 (registre d’entrada núm. 8558) es va rebre instància
on la secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona determinava,
entre d’altres, el següent:
“(...)
Per l’anterior, es considera que l’aprovació definitiva atorgada per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 2 d’octubre de 2013,
sobre l’actuació d’interès públic a que es refereix l’article 47.4 del Text refós
de la Llei d’urbanisme del projecte en sòl no urbanitzable per al
subministrament elèctric a la depuradora de la urbanització la Pineda, amb
la modificació del projecte que heu tramès, no requereix novament la seva
tramitació, ja que conceptualment està inclosa en l’autorització ja
atorgada.”
Atès que en el marc del tràmit d’informació pública no s’han presentat
al·legacions envers al projecte aprovat, tal i com consta en el certificat emès per
Secretaria, amb data 13 de març de 2015.
Atès que els interessats han aportat la documentació requerida. Per una banda, el
senyor Josep Torrents Tinto, mitjançant instància presentada amb data 30
d’octubre de 2014 (registre d’entrada núm. 7368), ens ha facilitat còpia del títol de
compravenda en virtut del qual es va adquirir la finca registral núm. 1981, entre
d’altres. Sí es cert que el rebut de l’impost sobre béns immobles rústics de l’any 2014
no ens l’ha pogut aportar ja que cadastralment consta l’antic titular. Per tot això, i
mitjançant instància de data 11 de març de 2015 i registre d’entrada núm. 1737
ens han aportat còpia dels tràmits instats davant de la Gerència Regional del
Cadastre, als efectes de regularitzar la titularitat de la parcel·la, poden així,
regularitzar posteriorment els pagament de l’IBI.
Atès que, per altra banda, i amb data 11 de març de 2015 (registre d’entrada
núm. 1718) s’ha aportat per part de la senyora Clara Torrents Tintó, en nom i
representació de Productes Alimentaris la Perla, SL, còpia del rebut de l’impost
sobre béns immobles rústics de l’any 2014 i còpia de l’escriptura d’adquisició de la
finca registral núm. 1980.
Vist l’informe emès per l’enginyer de serveis, amb data 10 de març de 2015, on es
conclou el següent:
“(...)
Per aquests motius el tècnic sota signant consideren que les
documentacions rebudes per diferents organismes i empreses a partir de les
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peticions efectuades resultat de l’acord de Ple de data 25 de setembre de
2014 són suficients per aprovar definitivament el projecte constructiu per al
subministrament elèctric de la depuradora de la urbanització “La Pineda”.
Terme municipal de la Roca del Vallès (Vallès Oriental).”
Vist l’informe subscrit pels Serveis econòmics / Intervenció d’aquest Ajuntament
amb data 12 març de 2015.
Vist l’informe jurídic emès amb data 13 de març de 2015.
Atès que el Projecte s’ha sotmès a la tramitació prevista en els articles 36 i següents
del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
Atès que de conformitat amb l’article 40 del ROAS i 235.3 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, l’aprovació del projecte comportarà la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats pel
mateix (annex 6, 7 i 8), als efectes de la seva expropiació forçosa.
Atès que l’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient d’expropiació, motiu
pel qual s’estarà a allò previst en els articles 24 i següents de la Llei de 16 de
desembre de 1954, d’expropiació forçosa i els articles 25 i següents del Decret de
26 d’abril de 1957, que aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, als
efectes de la determinació del preu just.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’aquest projecte,
prenent en consideració que l’execució del mateix comporta l’expropiació
forçosa, i vist l’article 38 del ROAS en relació amb l’article 22.2.q de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de bases de règim local, és el Ple de la Corporació municipal.
Es per tot això que el Regidor de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, qui subscriu,
proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat
“Projecte constructiu per al subministrament elèctric a la depuradora de la
urbanització “la Pineda” al terme municipal de la Roca del Vallès”, redactat per
l’enginyer Sr. Jesús Belda Navarrete, de Drenatges Urbans del Besòs, SL, per un
import de cinquanta-set mil cinc-cents quaranta-tres euros amb trenta-tres cèntims
d’euro – IVA inclòs – ( 57.543,33€).
De conformitat amb el que disposa l’article 235.3 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
aquesta aprovació definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació que
forma part del projecte aprovat (amb identificació dels seus titulars), la qual es
transcriu mitjançant un annex als presents acords; s’ha de considerar també
aprovada definitivament la relació esmentada.
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa inherent a les indemnitzacions que es
preveuen a la relació de béns i drets que s’expropien, per un import total de dos
mil sis-cents sis euros amb trenta-dos cèntims d’euro (2.606.32 €), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 02 170 62302 -Instal·lacions tècniques (depuradora La
Pineda)-, en el moment que sigui efectiva la modificació de pressupostària número
2015/002, en la modalitat d’incorporació de romanents, on es preveu aquesta
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aplicació amb crèdit suficient. Quedant condicionada l’aprovació del Projecte a
l’efectiva modificació pressupostària número 2015/002.
TERCER.- COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que,
durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels
presents acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença,
l’adquisició –per part de la corporació municipal– dels béns i drets de referència,
així com el termini per al desallotjament, i donar per conclòs l’expedient iniciat un
cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa.
Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns o
drets que s’expropien no presenten per escrit, davant l’Ajuntament, cap proposta
respecte a aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada per l’Alcaldia, es
considerarà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença dels béns i
drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat següent.
QUART.- DISPOSAR l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que
s’expropien en els supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat
anterior. L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant
l’obertura de les peces separades corresponents en els termes i les condicions que
expressen els articles 25 i següents de la Llei de 16 de desembre de 1954,
d’expropiació forçosa i els articles 25 i següents del Decret de 26 d’abril de 1957,
que aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa.
CINQUÈ.- ADVERTIR que, vist l’informe emès per l’enginyer de serveis amb data 10
de març de 2015, amb caràcter previ a la formalització l’acta de replanteig de les
obres, caldrà obtenir el vist-i-plau de la Diputació. Tanmateix, l’execució material
de les obres haurà d’observar les consideracions recollides en l’informe de la
Diputació subscrit amb data 30 d’octubre de 2014.
SISÈ.- DISPOSAR la publicació del presents acords al DOGC, al BOP, en un diari de
major difusió, al tauler d’anuncis de la casa consistorial i a la web municipal, amb
expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.
SETÈ.- NOTIFICAR individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i
titulars de béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació que conté el
projecte aprovat, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.
ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
FINCA NÚM. 1
Ubicació: Paratge denominat “Pla del Gol”
Tipus d’afectació: ocupació permanent o expropiació, ocupació temporal i
servitud de pas.
Propietari: Anna Torrents Tinto
Altres drets: Usdefruit a favor del Sr. Josep Torrents Tinto (71 anys) i la Sra. Rosario
Tinto Espelt (69 anys), vitalici, a parts indivises a favor dels dos titulars.
Superfícies afectades:
a) Ocupació permanent o expropiació: 42,85 m2
b) Ocupació temporal: 428,46 m2
c) Servitud de pas: 428,46 m2
Naturalesa: Sòl no urbanitzable, qualificat amb la clau 19 (zona de servitud i
protecció)
Referència cadastral: 08180A022001060000TX
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 3 de Granollers, Finca número 1981
de La Roca del Vallès.
Destinació o afectació dels béns i drets: Implantació de la línia elèctrica que ha de
donar subministrament energètic a l’estació depuradora d’aigües residuals de la
Pineda.
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FINCA NÚM. 2:
Ubicació: Paratge denominat “Pla del Gol”
Tipus d’afectació: ocupació permanent o expropiació, ocupació temporal i
servitud de pas.
Propietari: Productes alimentaris la Perla, SL
Superfícies afectades:
a) Ocupació permanent o expropiació: 28,56 m2
b) Ocupació temporal: 285,60 m2
c) Servitud de pas: 285,60 m2
Naturalesa: Sòl no urbanitzable, qualificat amb la clau 19 (zona de servitud i
protecció)
Referència cadastral dels terrenys: 08180A022001070000TI
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 3 de Granollers, Finca número 1980
de La Roca del Vallès.
Destinació o afectació dels béns i drets: Implantació de la línia elèctrica que ha de
donar subministrament energètic a l’estació depuradora d’aigües residuals de la
Pineda.
CAMÍ
Ubicació: Paratge denominat “Pla del Gol”
Tipus d’afectació: permanent, temporal i servitud de pas.
Superfície objecte d’afectació:
a) Ocupació permanent o expropiació: 54,35 m2
b) Ocupació temporal: 543,15 m2
c) Servitud de pas: 543,15 m2
Naturalesa: Camí núm. 103, identificat amb el topònim de camí de la Pineda,
inclòs en l’Inventari de Camins del municipi de la Roca del Vallès.
Referència cadastral dels terrenys: 08180A022090010000TK
Destinació o afectació dels béns i drets: Implantació de la línia elèctrica que ha de
donar subministrament energètic a l’estació depuradora d’aigües residuals de la
Pineda.
Carretera BV-50001
Ubicació: Paratge denominat “Pla del Gol”, carretera BV-50001, del PQ 22+733 al
22+975
Afectació: ocupació del subsòl de la zona de domini públic de la carretera.
Naturalesa: vialitat, sistema general..”
Sr. Alcalde.- Sense més assumptes a tractar, aixequen la sessió quan són les 20 hores i 37
minuts
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 20 hores
i 37 minuts de l’endemà del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

La secretària

Rafael Ros i Penedo

Maria Sanpere i Herrero
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