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Resum executiu

L’elaboració d’aquest Pla de gestió dels espais d’interès natural de Granollers
és resultat de l’aplicació de les previsions del conveni d’assessorament
territorial signat amb data 23 de juliol de 2004 entre l’Ajuntament de Granollers i
la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya.

Seguint les recomanacions de la Fundació Territori i Paisatge s’ha utilitzat la
metodologia d’elaboració de plans de gestió proposada per EUROSITE i es
preveu que tingui un període validesa de cinc anys.

El pla de gestió es circumscriu als disset espais naturals d’interès municipal
protegits pel Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural de
Granollers. En conjunt, ocupen 131,85 ha i representen gairebé el 9 % de la
superfície del municipi de Granollers.

El pla preveu la realització de 73 actuacions relacionades amb els diferents
àmbits de la gestió: recerca, actuacions sobre el terreny, manteniment dels
equipaments i de les infraestructures, planificació, mesures de caire
administratiu i de coordinació, difusió, etc.

El cost total d’aquestes actuacions, durant els cinc anys de validesa del pla, és
de 876.800 €. Un 57 % de les actuacions proposades són mesures que no
requereixen un pressupost específic o que es financen amb el pressupost
d’altres actuacions.

Aproximadament un 75 % del total del pressupost correspon a actuacions,
sovint de manteniment, que ja es duen a terme amb una certa regularitat i que
el pla consolida i preveu millorar-ne l’efectivitat. Més de la meitat del pressupost
total previst correspon a l’Àrea de Territori i a l’Àrea de Serveis Municipals,
Mobilitat i Seguretat. Gairebé un 35 % del  pressupost es preveu que provindrà
de finançament extern.


