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.
A Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i Barcelona, a la data de l’última
signatura digital
REUNITS
D'una banda, l’Honorable senyor Josep Maria Argimon i Pallàs, conseller de Salut, i la
senyora Gemma Craywinckel i Martí, directora del Servei Català de la Salut.
I de l’altra, el Sr. Antonio Balmón Arévalo, vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, el Sr. Carlos Cordón Núñez, alcalde de l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, el Sr. José María Osuna López, alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, i la Sra. Laura
Campos Ferrer, alcaldessa de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
ACTUEN
ACTUEN
El primer, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
representada pel Departament de Salut, d'acord amb les facultats que li confereix l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
La segona, en nom i representació del Servei Català de la Salut (en endavant, CatSalut),
d'acord amb les atribucions que li confereix l’article 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d'ordenació sanitària de Catalunya, i en virtut de l’Acord del Consell de Direcció del
CatSalut, de 31 de gener de 2022, de delegació de funcions d’aquest òrgan en la persona
titular de la seva direcció, fet públic per la Resolució SLT/627/2022 (DOGC núm. 8624,
d’11.03.2022).
El tercer, en nom i representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com a
vicepresident executiu, facultat per intervenir en aquest acte en virtut de les
competències delegades en el seu favor per la presidència metropolitana en data 26 de
juliol de 2019, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’1 d’agost de
2019, facultat per formalitzar aquest protocol per acord del Consell Metropolità de data
26 de juliol de 2022 assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons i Duat, nomenat per
decret de Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant en les funcions de donar
fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de
març, regulador del règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació
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nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu,
segon l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
El Sr. Carlos Cordón Núñez, en qualitat d’alcalde de Cerdanyola del Vallès, en ús de les
facultats que li atribueix l’article 53.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, facultat per
formalitzar aquest protocol per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de
2022 i assistit per la Sra. Aurora Corral Garcia, secretària general de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, que dona fe pública d’aquest acte segons disposa l’apartat i) de
l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, regulador del règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional.
La Sra. Laura Campos Ferrer, en qualitat d’alcaldessa de Montcada i Reixac, en ús de les
facultats que li atribueix l’article 53.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, facultada per
formalitzar aquest protocol per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de
2022. Actua assistida per la Sra. Maria José López Pallarès, secretària general de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, que dona fe pública d’aquest acte segons disposa
l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, regulador del règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional.
El Sr. José María Osuna López, en qualitat d’alcalde de Ripollet, en ús de les facultats que
li atribueix l’article 53.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, facultada per formalitzar
aquest protocol per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de juliol de 2022. Actua
assistida per la Sra. Helena Muñoz Amorós, secretària general de l’Ajuntament de
Ripollet, que dona fe pública d’aquest acte segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, regulador del règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació nacional.
MANIFESTEN
I.

Els òrgans de planificació del Departament de Salut i el CatSalut han constatat la
necessitat de dotar el Vallès Occidental, concretament la seva àrea est-sud, amb
un nou equipament per millorar l’atenció a la salut del conjunt d’aquest àmbit
territorial. El nou centre es concep com un hospital de proximitat per a l’atenció
especialitzada i l’atenció intermèdia, i l’atenció d’urgències, destinat a integrar-se
en l’estructura assistencial del Consorci Corporació Sanitària del Parc Taulí,
aportant-li major capacitat resolutiva a nivell d’atenció a urgències, consultes i
gabinets d’atenció especialitzada, diagnòstic per la imatge, rehabilitació, hospitals
de dia, cirurgia ambulatòria i atenció intermèdia de subaguts, convalescència i
llarga estada com a fórmula per augmentar la seva qualitat i, a la vegada, garantir
un dret d’accés a la salut dels usuaris del sistema públic sota coordenades de
major immediatesa, amb especial projecció a la població dels municipis de
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet que, en la mesura que
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alliberarà recursos, ha de contribuir a una millora sensible de l’atenció sanitària al
conjunt del Vallès Occidental.
II.

Aquesta mesura ha de permetre potenciar els recursos de l’Hospital Parc Taulí
com a centre de referència en el marc de la xarxa d’internament del sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), assolir-ne una
modernització general i equilibrada territorialment mitjançant la posada a
disposició d’un nou equipament destinat a facilitar la tasca dels professionals
sanitaris, i aproximar els serveis públics hospitalaris a la població que n’ha de ser
destinatària.

III.

El Govern de la Generalitat ha contemplat l’elaboració del projecte constructiu en
relació a l’edificació d’aquest Hospital de proximitat al seu Acord de data 30 de
novembre de 2021, relatiu a l’aprovació del Programa d’Encàrrec d’Actuacions de
la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en relació amb les
actuacions i aportacions del CatSalut, en l’annex on es recullen els projectes a
concretar. El present protocol es concep, doncs, 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.

IV.

El projecte de construcció d’aquest nou centre ve a satisfer-se una reivindicació
històrica del territori, la renovació dels equipaments sanitaris públics i
l’aprofitament de l’expertesa i el potencial de la Corporació Sanitària del Parc
Taulí, consorci adscrit al CatSalut, com a eix vertebrador d’una única organització
sanitària de referència sota criteris d’equilibri territorial i condicions de qualitat,
proximitat, equitat i accessibilitat. Precisament sota aquesta prioritat, les
administracions públiques participants en aquest protocol comparteixen l’interès
públic a definir les pautes per a la construcció d’aquest nou hospital de proximitat
en termes de sostenibilitat econòmica, mediambiental, social i assistencial,
sempre situant com a focus de l’actuació la millora de les condicions assistencials
per al pacient i la població.

V.

L’impuls d’una iniciativa d’aquesta envergadura, una infraestructura fonamental
per a l’estructuració del Vallès Occidental i del país, requereix alinear els esforços
de les institucions implicades i fixar un marc de coordinació que permeti actuar en
termes d’eficàcia en totes les dimensions implicades en el projecte de construcció
del nou hospital de proximitat des del moment del seu plantejament, fent-lo
sensible, igualment, als àmbits professional, social, local i territorial. Aquest
protocol, doncs, obeeix a aquesta finalitat i es configura com un marc de treball i
de consens per promoure els acords i les actuacions prèvies encaminades a assolir
aquest objectiu d’interès social compartit amb el major rigor, eficàcia i celeritat
possibles.
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Aquest procés de construcció i renovació requereix comptar amb el suport directe
dels ajuntaments del territori i, en especial, el dels municipis de Cerdanyola del
Vallès, i 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.
VI.

El Departament de Salut, el qual té assignades les competències d’ordenació i
planificació de les prestacions, els serveis i els recursos sanitaris de cobertura
pública; el Servei Català de la Salut en compliment de les finalitats i funcions que li
assigna la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, pel que
fa a la coordinació dels dispositius sanitaris públics i l’actualització harmònica i
eficient del sistema, són els actors que, dins l’Administració de la Generalitat, han
de coordinar i promoure els esforços col·lectius per impulsar-ne l’actuació, sempre
en el marc de les polítiques acordades pel Govern.

VII.

En data 29 de març de 2019 el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona va aprovar l’Avanç del Pla director urbanístic metropolità que proposa,
entre d’altres, la creació d’una xarxa d’avingudes metropolitanes que vertebrin el
territori i facilitin la mobilitat sostenible (mitjançant el transport públic i la
mobilitat activa) entre els teixits urbans de la regió metropolitana. Posteriorment,
en data 27 de juliol de 2021 el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha aprovat el document d’avanç de la Modificació puntual del Pla
general metropolità per a la construcció d’un nou hospital al Vallès Occidental, la
redacció de la qual ha estat encarregada pels respectius municipis a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona en el marc de les competències que li atorga la Llei
31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

VIII.

El Consell Metropolità, en data 29 de març de 2019 i de 27 de juliol de 2021, va
aprovar el document d’avanç del Pla director urbanístic metropolità i la
Modificació puntual del Pla general metropolità per a la construcció d’un nou
hospital al Vallès Occidental. En el mateix sentit, el Govern de la Generalitat ha
adoptat ja mesures de presa de coneixement i orientació de les seves actuacions
de futur contemplant aquest projecte d’interès compartit en els seus instruments
executius de futur d’acord amb allò exposat al punt III.

Per tot el que s’ha exposat, les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per
subscriure aquest PROTOCOL, de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte
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1. L’objecte del present Protocol és fixar un marc conjunt de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, que actua a través del Departament de Salut i del Servei Català
de la Salut (CatSalut), l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i els ajuntaments de Cerdanyola
del Vallès, Montcada i Reixac, i Ripollet per tal de promoure la construcció d’un nou
hospital de proximitat destinat a millorar la prestació de serveis d’atenció a la salut al
Vallès Occidental i, en concret, a la seva àrea est-sud, tot fixant les bases de coordinació
institucional i una ordenació preliminar de les actuacions necessàries per assolir-ho.
2. El nou centre es preveu com un hospital de proximitat concebut per assolir una atenció
d’internament intermedi potent amb un servei d’urgències resolutiu i una base per a
ambulàncies, radiologia, consultes i gabinets d’atenció especialitzada i rehabilitació com
també cirurgia ambulatòria, destinat a cobrir una atenció hospitalària projectada sobre
una població prevista entorn els 176.000 habitants.
Segona. Compromisos de col·laboració
Els compromisos de col·laboració per assolir l’objecte del Protocol, d’acord amb les
competències de cada administració, es concreten en:
1. La redacció, tramitació i aprovació del planejament urbanístic general i derivat per al
desenvolupament urbanístic del sector del nou hospital.
2. L’obtenció dels sòls necessaris per a la construcció del nou hospital i l’execució de la
infraestructura necessària per a garantir el funcionament de l’equipament, de manera
anticipada al desenvolupament urbanístic del sector.
3. La redacció, tramitació, aprovació i execució de les obres de construcció del nou
hospital.
El Departament de Salut, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet acorden que les determinacions del
planejament urbanístic s’executin amb la prèvia participació i consens de tots els que
subscriuen aquest Protocol. Amb aquesta finalitat es comprometen a donar compte i
informar a la Comissió de coordinació de tots aquells actes i documents que en l’exercici
de les respectives competències redactin, promoguin o executin en matèria de
comunicació, promoció, planejament i gestió urbanística.
Tercera. Bases per al desenvolupament del projecte i planejament urbanístic en l’àmbit
territorial del nou hospital
1. D’acord amb la planificació sanitària del projecte de construcció del nou hospital de
proximitat, i a l’estudi de necessitats, les parts es comprometen a tramitar i impulsar el
planejament urbanístic que ha de fer possible la seva materialització, sota la perspectiva
de facilitar-ne la integració amb l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i en connexió amb la
resta d’equipaments sanitaris del sistema públic de salut a la seva zona d’influència.
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2. El desenvolupament del planejament urbanístic ha de partir dels següents criteris i
elements preliminars de l’actuació:
-

Proposta d’ubicació de l’hospital garantint la disponibilitat d’un mínim de 18.500
m2 de sòl (a completar amb el sòl adjacent adequat per atendre les necessitats
intrínseques a tot centre hospitalari en matèria d’accessos, logística, aparcaments
i qualsevol altra que calgui preveure per a aquest dispositiu en concret) i entorn
una magnitud de 35.000 a 40.000 m2 de sostre edificable, suficient per possibilitar
la construcció del nou hospital (pendent de dimensionat concret que
s’especificarà en fase de planejament en funció de la redacció del pla funcional) i
la reserva d’espai per garantir-ne la capacitat d’adaptació (dotant-lo d’un marge
de suficient flexibilitat per absorbir nous serveis davant possibles necessitats de
futur), segons el document d’Avanç de la Modificació puntual del Pla general
metropolità per a la construcció d’un nou hospital al Vallès Occidental aprovat en
data 27 de juliol de 2021 pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. L’aprovació inicial d’aquest document haurà d’incorporar tots els
estudis justificatius segons la legislació vigent. S’adjunta al present Protocol, al seu
ANNEX 1, el plànol de la ubicació prevista per al futur hospital.

3. En l’ANNEX 2 s’estableix el calendari previst del procés fins a la construcció del nou
hospital.
Quarta. Àmbit d’actuació propi del Departament de Salut i el CatSalut
1. De conformitat amb aquestes directrius, el CatSalut impulsa les mesures per formular
el Pla funcional per a la construcció del nou hospital de proximitat, en el qual es concreta
la cartera de serveis, i es valora de forma concreta la necessitat de sostre construït i el
conjunt de característiques a complir per l’equipament sanitari. El Departament de Salut
ha de validar i aprovar aquest Pla funcional que es troba en fase d’estudi.
2. El desenvolupament del projecte de construcció del nou hospital ha de tenir
constantment en compte les necessitats d’atenció sanitària de la població referent del
centre, així com les necessitats assistencials de futur per donar-hi resposta, comptant en
tot moment amb la interlocució del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, potenciant la
participació d’aquest en la mesura que sigui possible i extremant la sensibilitat vers la
realitat social dels municipis de la seva àrea d’influència al Vallès Occidental.
3. Correspon al CatSalut impulsar la implementació de les inversions corresponents a la
redacció del projecte constructiu, tramitació, aprovació i execució de les obres del nou
hospital de proximitat del Vallès Occidental de conformitat amb el que especifica la
clàusula sisena.
Cinquena. Desenvolupament urbanístic del sector. Àmbits d’actuació propis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i dels ajuntaments participants.
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1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Cerdanyola del Vallès,
Montcada i Reixac i Ripollet acordaran segons el procediment previst a l’article 34.3 de la
Llei 31/2010 que l’Àrea Metropolitana de Barcelona sigui l’Administració actuant en tant
que s’implanta en un sector d’interès metropolità. En aquest acord també es fixaran les
condicions del desenvolupament del sector. Així mateix, atès l’interès públic rellevant de
la construcció i posada en funcionament del nou hospital del Vallès Occidental, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Montcada i
Reixac i Ripollet concretaran el procediment per a l’obtenció del sòl necessari per a la
construcció i funcionament en paral·lel al desenvolupament del sector.
2. L’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Cerdanyola del Vallès,
Montcada i Reixac i Ripollet que subscriuen el present Protocol han d’impulsar les
mesures adequades en l’àmbit de les seves competències per propiciar la construcció del
nou hospital de proximitat i fer possible l’inici de les inversions quan resulti possible, de
conformitat amb les característiques funcionals que es concretin a partir de la tasca de
planificació sanitària a càrrec del CatSalut prevista al pacte precedent.
3. L’anterior previsió general es concreta en el compromís d’avançar en les següents línies
d’actuació de manera coordinada amb les necessitats de la construcció en cada fase de la
col·laboració i segons es faci necessari en funció de la projecció de les inversions:
- Dur a terme la cessió gratuïta al Catsalut i sense càrregues del domini del sòl
necessari per ubicar la construcció projectada, així com les vies internes de
mobilitat del recinte hospitalari.
Si els béns no es destinen a l’ús previst, o es deixen de destinar en el termini fixat,
revertiran als ens locals cedents d’acord amb la normativa de béns dels ens locals i
la normativa patrimonial d’aplicació de la Generalitat de Catalunya.
-

Efectuar les actuacions necessàries per tal que les finques on es preveu la
construcció del nou hospital siguin aptes per a l’edificació projectada i comptin
amb els serveis necessaris per a un equipament sanitari. En aquest sentit, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Montcada
i Reixac i Ripollet garantiran que el terreny disposi de tots els serveis urbanístics
bàsics adequats a la concreció de la construcció projectada.

-

L’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Cerdanyola del Vallès,
Montcada i Reixac i Ripollet i el CatSalut hauran de coordinar-se per tal d’acordar
els terminis de posada a disposició del sòl necessari, com a requisit imprescindible
per promoure els procediments de contractació pública per dur a terme la
construcció de l’hospital, comptant amb el compliment i aplicació prèvia dels
tràmits administratius interns que pertoquin.

-

Realitzar els treballs preparatoris: prèviament a l’inici de les obres de construcció
del nou hospital els ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i
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Ripollet han d’adoptar aquelles mesures generals que puguin resultar
imprescindibles i adequades en l’entorn per garantir la viabilitat de la construcció,
facilitant la compatibilitat amb d’altres possibles projectes urbanístics i amb la
possibilitat de futures ampliacions, així com qualsevol altre que pugui requerir-se
a causa de l’evolució del projecte.
-

Efectuar els tràmits necessaris per part dels ajuntaments de Cerdanyola del Vallès,
Montcada i Reixac i Ripollet d’acord amb la legislació sobre les hisendes locals per
a l’aplicació de totes les exempcions i bonificacions relatives als tributs vinculats
tant al procés de construcció del nou centre hospitalari com, posteriorment, al seu
funcionament i, per tant, en relació a l’impost de béns immobles, l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, i les contribucions especials.

Sisena. Implementació
1. La Comissió prevista a la clàusula setena ha de determinar un pla d’actuació coordinat,
de conformitat amb el calendari previst en l’Annex 2.
2. En paral·lel a l’evolució de la col·laboració en els diversos instruments previstos per
aquest Protocol (formulació del planejament urbanístic, del pla funcional i de la resta de
mesures de coordinació requerides per a la concreció dels diversos aspectes tècnics i
estratègics a solucionar), el CatSalut ha d’adoptar les mesures internes per preveure la
inclusió de les inversions necessàries per al projecte de construcció de l‘equipament
assistencial en el seus instruments de planificació d’inversions (Pla d'execució d’inversions
en infraestructures sanitàries). La seva execució, en qualsevol cas, resta necessàriament
condicionada, d’una banda, al moment en què resulti materialment possible en funció del
progrés de la col·laboració en els termes pactats i, de l’altra, a les disponibilitats
pressupostàries i el compliment previ i ineludible de les normes substantives,
autoritzacions preceptives i procediments administratius que resulten d’obligatori
compliment per al CatSalut de conformitat amb la normativa vigent, en especial en
matèria de finances públiques i de contractació pública.
3. El CatSalut podrà impulsar el procés constructiu directament o mitjançant qualsevol de
les fórmules previstes per l’Administració de la Generalitat a aquests efectes, incloent el
seu desenvolupament mitjançant l’empresa pública Infraestructures.cat.
Setena. Comissió de coordinació
Les parts constituiran una comissió amb la funció de coordinar les seves actuacions per
promoure l’assoliment de l’objectiu d’interès públic compartit previst per aquest
Protocol, acordar les fases de desenvolupament i fer-ne el calendari, i efectuar el
seguiment general de la col·laboració. La seva composició ha de ser paritària, tot
comptant amb un representant per cada part, en el benentès que en les seves sessions
pot comptar amb la participació i el suport tècnic que estimi necessaris segons els
assumptes a tractar.
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La constitució de la comissió requerirà que cada Administració nomeni una persona
responsable que actuarà com a interlocutora externa i coordinarà a nivell intern les
obligacions derivades del protocol.
Vuitena. Marc institucional de col·laboració
Aquest Protocol s’estableix com un instrument de col·laboració institucional destinat a
regular la cooperació entre les parts per assolir una finalitat d’interès públic conjunt i
orientar, en funció d’això, les mesures administratives i els compromisos ferms que es
requereixin per a la seva progressiva implementació. En conseqüència, no genera drets ni
obligacions de contingut econòmic mútuament exigibles.
Novena. Vigència, interpretació i ratificació
1. La vigència d’aquest Protocol s’estén des de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2025, i es pot prorrogar per quatre anys més, previ acord exprés de les
parts.
Sense perjudici d’això, en són causes d’extinció anticipada les següents:
a) L’acord mutu de les entitats signants.
b) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que
en constitueixen l’objecte.
c) L’incompliment manifest de les seves clàusules.
2. Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació i l’execució d’aquest Protocol
han de ser resoltes per mutu acord de les parts, previ informe de la Comissió prevista a la
clàusula setena, abans de ser sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts interessades signen digitalment aquest Protocol.
Pel Departament de Salut

Per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Josep Maria Argimon i Pallàs

L’alcalde

Pel Servei Català de la Salut

Carlos Cordón Núñez

Gemma Craywinckel i Martí

La secretària general
Aurora Corral Garcia

Per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Per l’Ajuntament de Montcada i Reixac
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El vicepresident executiu

L’alcaldessa

Antonio Balmón Arévalo

Laura Campos Ferrer

El secretari general

La secretària general

Marcel·lí Pons Duat

Maria José López Pallarès

Per l’Ajuntament de Ripollet
L’alcalde
José María Osuna López
La secretària general
Helena Muñoz Amorós
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ANNEX 2 CALENDARI DE PROGRAMACIÓ NOU HOSPITAL COMARCAL
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