Expedient: 41/2022/ALTPRE
Procedència: Àrea de Presidència

MARÍA JOSÉ LÓPEZ PALLARÉS, SECRETÀRIA GENERAL DE L’AJUNTAMENT
DE MONTCADA I REIXAC, PROVÍNCIA DE BARCELONA,
C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 18 de juliol de
2022, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
TEXT DE L’ACORD
6.1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA. APROVACIÓ DEL DOCUMENT “PROTOCOL ENTRE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, QUE ACTUA A
TRAVÉS DEL DEPARTAMENT DE SALUT I EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT,
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS DE
CERDANYOLA DEL VALLÈS, MONTCADA I REIXAC I RIPOLLET
D’ESTABLIMENT DE LES BASES DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL PER A
LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CENTRE HOSPITALARI DE PROXIMITAT PER A
L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL I, EN CONCRET, DEL SEU
SECTOR EST-SUD” (41/2022/ALTPRE)

Atès que els òrgans de planificació del Departament de Salut i el CatSalut han
constatat la necessitat de dotar el Vallès Occidental, concretament la seva àrea estsud, amb un nou equipament per millorar l’atenció a la salut del conjunt d’aquest àmbit
territorial i la Generalitat ha contemplat en els seus plans d’actuació l’elaboració del
projecte constructiu en relació a l’edificació d’aquest Hospital de proximitat.
Atès que per a fer realitat aquest projecte han de participar diferents administracions,
pel que procedeix establir un protocol de col·laboració.
Atès que el present protocol es concep com l’instrument inicial d’ordenació de les
bases de col·laboració entre les administracions públiques participants imprescindible
per assolir-lo amb la major eficàcia possible, distribuint els esforços que pertoca
desenvolupar a cadascuna en funció de les seves competències i cada fase executiva
Atès que aquest procés de construcció requereix comptar amb el suport directe dels
ajuntaments del territori i, en especial, el dels municipis de Cerdanyola del Vallès,
Montcada i Reixac i Ripollet, així com de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pel que fa
a la disposició de sòl adequada per afrontar-lo, per a l’adopció de les mesures de
planejament urbanístic imprescindibles per fer-lo viable tenint en compte els seus
requeriments d’accessibilitat i mobilitat i per a la planificació dels treballs preparatoris
previs en tots els àmbits.
Vist el que disposa l’article 47 de la Llei 40/2015, de 1r d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, que disposa que els protocols generals d’actuació comporten
declaracions d’intenció de contingut general o que expressen la voluntat de les

Administracions y parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre que no
suposin la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.
Atès que el desenvolupament d’aquest Protocol requerirà l’aprovació de diferents
convenis entre algunes i/o totes les administracions que intervenen, en funció de
l’objecte en cada cas
Atès l’interès municipal en la construcció de l’hospital i la voluntat de l’ajuntament per
col·laborar en la seva realització,
De conformitat amb el que disposa l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal de Catalunya,
Vista la proposta presentada. La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
PRIMER. Aprovar el document “Protocol entre l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, que actua a través del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Cerdanyola del Vallès,
Montcada i Reixac i Ripollet d’establiment de les bases de col·laboració institucional
per a la construcció d’un nou centre hospitalari de proximitat per a l’àmbit territorial del
Vallès Occidental i, en concret, del seu sector est-sud”, d’acord amb el text que figura
a l’expedient.
SEGON. Facultar l’Alcaldia per a la seva signatura.
Perquè així consti, i amb la reserva a què es refereix l’article 206 del Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, lliuro aquesta certificació, d’ordre i
amb el vist-i-plau de la Sra. Alcaldessa, en la data que figura al peu de la meva
signatura.

