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Junta de Govern Local  
Urbanisme, Planejament i Habitatge  
c/Sant Josep 7, 3a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426650      
 

Acord de Junta de Govern Local aprovat en data 22/12/2020 

Assumpte: Aprovar el canvi de modalitat del sistema d’actuació urbanística en el Sector 
Urbanitzable delimitat W de Granollers, passant del sistema de reparcel·lació en la modalitat 
de compensació bàsica a la modalitat de cooperació.

Expedient: 3/2020/72

Fets:

Primer.- El Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Granollers, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 31 
d’octubre de 2012, i publicat al DOGC núm. 6336 de data 15 de març de 2013, entre d’altres 
estableix el Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat W de Granollers, a desenvolupar pel 
sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

El sector, amb una superfície de 96.400 m2, està situat en el límit nord-est del municipi, en 
els terrenys que s’enfilen per darrera l’Hospital de Granollers fins a la carena del turó de la 
torre Pinós.

Conjuntament amb el sector urbanitzable delimitat V2 de caràcter industrial, ha de 
desenvolupar els terrenys entre el terme municipal de Les Franqueses del Vallès i la C-251, 
entrada nord-est a la ciutat.

Segon.- Per part del Servei d’Urbanisme, Planejament i Habitatge de l’Ajuntament s’ha 
redactat una memòria que té per objecte canviar la modalitat del sistema d’actuació previst 
en el planejament vigent en el sector urbanitzable W, passant-lo de reparcel.lació per 
compensació  bàsica a reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

Aquest canvi permetrà l’impuls directe de l’Administració en l’assoliment dels objectius 
d’interès general i l’obtenció dels sistemes urbanístics públics d’espais lliures i equipaments, 
establerts pel POUM.

Tercer.- L’àmbit on es proposa el canvi de modalitat es correspon a la totalitat de l’àmbit 
delimitat en el POUM per al Sector urbanitzable W, com a polígon únic d’actuació de vora 
96.400 m2 de superfície.

En total l’estructura de la propietat està configurada per 10 propietaris, a banda dels terrenys 
de domini públic que corresponen a diversos camins i vials que discorren pel sector.

Quart.- Aquest canvi de modalitat de sistema d’actuació es promou a iniciativa de 
l’Ajuntament de Granollers. La tramitació del document es realitzarà d’acord amb el que 
preveuen els articles 119.1.d i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en 
endavant TRLUC.
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En aquest sentit, correspon a l’Ajuntament de Granollers l’aprovació inicial i definitiva del 
document, el qual s’haurà de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, una vegada 
acordada la seva aprovació inicial. Dins d’aquest termini d’informació, s’ha de concedir 
audiència a les persones interessades, amb citació personal.

Fonaments de drets:

I. DL 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
Modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLUC).

II. Reglament de la Llei d’urbanisme segons Decret 305/2006, de 18 de juliol, modificat 
parcialment pel

III. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (RLU).

IV. Reial Decret Legislatiu 7/2015, pel que s’aprova el Text refós de la llei del sòl i 
rehabilitació urbana (TRLSRU) Planejament d’aplicació:

V. Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers (POUM), aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
31 d’octubre de 2012, i publicat al DOGC número 6336 de data 15 de març de 
2013.

VI. Punt 4.d) de la Resolució d'Alcaldia núm. E-4312/2019, de 15 de juny, quan a la 
competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació dels instruments de 
gestió urbanística.

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment el canvi de modalitat del sistema d’actuació urbanística en el 
Sector Urbanitzable delimitat W de Granollers, passant del sistema de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica a la modalitat de cooperació

Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini d'un mes el canvi de modalitat del sistema 
d’actuació urbanística en el Sector Urbanitzable delimitat W de Granollers, mitjançant la 
publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari provincial, d'acord amb 
allò que disposa l'art. 119.2 del TRLUC, i donar audiència a les persones interessades, amb 
citació personal.
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Granollers, 22/12/2020

El Secretari General,
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