
 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA 
Ple, de 16 de novembre de 2022 
 
 
Aprovar l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a 
la implantació de la nova seu del Consell Comarcal prèvia avocació 

 
Medi Ambient i Territori 
EXP: X2022004844 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el Consell Comarcal, disposa 

actualment la seu al c/ Miquel Ricomà 46, de Granollers, en un edifici desfasat que 
ha quedat desbordat pel que fa a la seva capacitat. 

 
2. Tenint en compte les necessitats actuals i futures del Consell Comarcal, es considera 

que el Consell Comarcal requereix disposar d’una nova seu orientada a les noves 
formes de treball i d’administració. 

 
3. Després d’avaluar diverses possibles alternatives materials per a la nova seu del 

Consell Comarcal, s’ha considerat que la més idònia és la reforma integral de l’edifici 
dels antics jutjats de Granollers, situat a l’avinguda del Parc, número 7. 

 
Aquest edifici es va construir entre el 1970 i el 1974 i compta amb una planta semi 
soterrada, planta baixa i tres plantes pis. Una part del sota coberta també té ús. 
 
Les superfícies construïdes es distribueixen tal i com segueix: 
 
Planta semi soterrani   539,02 m2 
Planta baixa    539,37 m2 
Planta primera    539,28 m2 
Planta segona    539,28 m2 
Planta tercera    539,28 m2 
Planta sota coberta   72,13 m2 
Total:     2.768,36 m2  

 
4. En consideració a la disponibilitat de finançament la reforma de l’edifici dels antics 

jutjats per a destinar-hi la seu del Consell Comarcal s’ha planificat per etapes, de 
manera que en una primera etapa es vol abordar la rehabilitació estructural de 
l’edifici juntament amb altres obres preparatòries necessàries per a la posterior 
implantació de l’ús administratiu. 



 
 
 
 

 
 

 
5. Per dur a terme tots aquests treballs, s’ha elaborat l’avantprojecte. Aquest 

avantprojecte, signat el 15 de novembre de 2022 per l’arquitecta del Consell 
Comarcal, senyora Anna Buigas Altarriba, consta a l’expedient X2022004844 en 
l’arxiu amb el títol “PROJ PROJECTE NOVA SEU: AVANTPROJECTE DE 
REFORMA 15112022” i el nom del fitxer “AVANTPROJECTE_nov 2022_signat.pdf”, 
que es pot consultar en l’URL  https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp amb 
el codi de verificació segur 52fc735b-d26d-4f10-87ca-4df78858ee41. 
 

6. El 15 de novembre de 2022, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. CONTEXT DE LA NECESSITAT 

 
1.1. El Consell Comarcal 
 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’ara endavant el Consell Comarcal, és una 
administració pública local constituïda el 9 de març de 1988, a fi de donar compliment al 
mandat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix a la comarca el caràcter de peça 
necessària en l’organització territorial catalana, juntament amb el municipi. 

Les competències exercides pel Consell Comarcal són bàsicament aquelles que li atribueixen 
les lleis del Parlament de Catalunya, les de cooperació, coordinació o suplència en relació 
amb els serveis municipals i les de col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, encaminades al desenvolupament d’activitats d’interès autonòmic. 

Per això, el Consell Comarcal s’ofereix per coordinar, impulsar, i promoure el treball en xarxa, 
compartint experiències i sumant valors locals, sobretot valor humà, un capital que pot trobar 
una nova motivació treballant i compartint projectes comuns amb la resta d’ajuntaments del 
territori. 

En aquest sentit, el Consell Comarcal ha experimentat durant els últims anys un creixement 
important dels seus serveis així com de la plantilla de personal que els presta. Així, s’ha 
registrat un creixement del 237% en els últims 20 anys, del 162% en els últims 10  i del 63% 
en els últims 5. 
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1.2. La seu actual del Consell Comarcal 

https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


 
 
 
 

 
 

 

La seu actual del Consell Comarcal està ubicada a l’edifici del c/ Miquel Ricomà 46, de 
Granollers (referència cadastral 0664003DG4006E0058XR). Es tracta d’un edifici de 1.042 m² 
construït a finals dels anys 80, entre mitgeres, format per un soterrani, planta baixa, dues 
plantes pis i una planta sotacoberta. El Consell Comarcal és el propietari de tot l'edifici a 
excepció del soterrani, que està destinat a aparcament. 

Inicialment la seu del Consell Comarcal només ocupava una part de la planta baixa i la totalitat 
de la planta primera. Però arran del creixement, es va anar ocupant progressivament tot 
l’edifici. 

Tanmateix, el creixement important del Consell Comarcal ha fet que durant els últims 16 anys 
s’hagin dut a terme nombroses actuacions destinades a millorar l’aprofitament dels espais i 
habilitar nous llocs de treball. Alhora, des del 2018 el Consell Comarcal compta amb unes 
altres oficines auxiliars, en  un espai de 119 m² a l’equipament municipal de Can Ribas, a les 
Franqueses del Vallès, amb capacitat per 17 llocs de treball i una sala de reunions.  

Sigui com sigui, i com a conseqüència de tots aquests canvis i reformes, ha disminuït 
progressivament la disponibilitat de zones comunes i sales de reunions, i al mateix temps ha 
augmentat la intensitat d’ocupació dels espais. Tant és així, que actualment la seu del Consell 
Comarcal només disposa de 3 sales de reunions amb capacitat per a reunir juntes 10 
persones, com a màxim, en condicions prèvies a la COVID-19. 

Per tant, fruit de l’evolució dels edificis del Consell Comarcal en els darrers anys, es constata 
que durant els últims 16 anys s’han dut a terme nombroses reformes i adequacions, així com 
l’habilitació de noves oficines auxiliars, per tal de fer front a les necessitats de creixement. En 
total, s’han habilitat 77 nous llocs de treball en aquest període. Tanmateix, aquesta 
intensificació de l’ocupació ha anat en detriment de l’espai disponible per a usos comuns com 
les sales de plens i de reunions. 

Tenint en compte, per una banda, el creixement experimentat i, per altra banda, les reformes 
destinades a intensificar l’ús de l’espai per guanyar llocs de treball en detriment d’usos 
comuns, resulta que la seu del Consell Comarcal es troba desbordada per les necessitats 
actuals. 
 
1.3. Caracterització de la demanda actual 
 
A efectes de dimensionar l’espai de treball necessari, cal tenir present que una part important 
de la plantilla treballa habitualment o parcialment en dependències municipals dels 
ajuntaments en els quals el Consell Comarcal presta serveis, de manera que no tot el personal 
treballa a la seu comarcal. 
 
Així doncs, prenent com a referència la situació immediatament anterior a la COVID-19, la 
plantilla del Consell Comarcal es distribueix segons la ubicació de referència del seu lloc de 
treball de la forma següent: 

 un 49% treballa habitualment a les oficines del Consell Comarcal 

 un 29% treballa habitualment en oficines municipals dels ajuntaments als quals el 
Consell Comarcal presta serveis 

 un 15% treballa tant en oficines municipals on es presten serveis com en oficines del 
Consell Comarcal 

 un 7% combina el teletreball amb el treball a les oficines comarcals (personal 
majoritàriament adscrit al Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). 

Adoptant aquesta distribució per a les 170 persones de la plantilla actual, resulta la distribució 
següent: 
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Així doncs, i adoptant la situació prèvia a la COVID-19, a l’hora de dimensionar la dotació de 
llocs de treballs necessaris cal tenir en compte els grups següents: 
 

 83 persones que treballen habitualment a les oficines del Consell Comarcal 

 38 persones que treballen parcialment a les oficines del Consell Comarcal (de les 
quals 26 també treballen en oficines municipals i 12 més fan teletreball parcialment) 

 
Per tant, resulta que hi ha 121 persones que treballen a les oficines al Consell Comarcal, i que 
d’aquestes n’hi ha 38 que només hi treballen parcialment. Aquesta circumstància permet 
ajustar la dotació necessària de llocs de treball en el benentès que no totes aquestes 38 
persones coincideixen simultàniament al Consell Comarcal. De fet, és oportú recordar que 
abans de la COVID-19, així com actualment, el Consell Comarcal disposava de 110 llocs de 
treball, que donaven resposta de forma ajustada a les necessitats. 
 
No obstant això, convé tenir en compte també que a banda de la plantilla estable, el Consell 
Comarcal ha participat en els darrers anys en diversos programes que han desbordat la 
capacitat de llocs de treball de les oficines comarcals. Així per exemple, tant durant l’any 2019 
i 2020 es van contractar 13 persones en el marc dels programes Joves en Pràctiques (JENP) i 
Treball i Formació (TRFO) que es van acollir a la seu del Consell Comarcal. El 2021 es van 
contractar 12 persones més en el marc del programa JENP. 
 
1.4. Previsions de creixement 
 
Per tal de planificar l’espai de treball que pugui donar resposta a les necessitats del Consell 
Comarcal en els propers 30 anys s’han estimat les previsions de creixement, tenint presents 
les consideracions següents: 

 Tendència actual a partir de l’evolució experimentada durant els últims anys, d’un 
162% de creixement en el darrer decenni. 

 Possible volatilitat dels serveis comarcals, la major part dels quals es presten de forma 
convencional per encàrrec de la Generalitat de Catalunya o dels ajuntaments. 

 Existència d’una conjuntura propícia en el darrer decenni per al creixement dels 
serveis comarcals, en un context d’encàrrec de serveis de la Generalitat als Consells 
Comarcals (serveis socials, habitatge, consum, etc.) i de limitacions per a la 
contractació de personal per part dels ajuntaments. 

 Possible contenció del creixement dels serveis actuals, després del fort creixement 
experimentat. 

 Oportunitat de consolidar la prestació mancomunada de serveis especialitzats, 
eficients i de qualitat en xarxa. 

 Possible eclosió de noves necessitats, reptes i oportunitats en àmbits com els socials i 
tecnològics. Projeccions demogràfiques, amb una previsió de creixement de l’11% a la 
comarca en l’horitzó 2033. 



 
 
 
 

 
 

 
Tenint tot això en consideració, i malgrat la incertesa de tot aquest context, s’han estimat els 
possibles escenaris de creixement següents: 
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1.5. Projeccions de teletreball 
 
Anàlogament a les projeccions de creixement, en el context actual d’organització del treball 
s’han determinat les previsions d’implantació del teletreball o, en general, treball flexible, 
d’acord amb les consideracions següents: 

 Situació de partida prèvia a la COVID-19, amb una plantilla teletreballadora de 12 
persones (13% de la plantilla que té com a ubicació de referència del seu lloc de 
treball la seu comarcal, corresponent sobretot al Servei d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència) i amb una intensitat mitjana de teletreball del 42% de la jornada. 

 Situació d’implantació massiva del teletreball forçada per la COVID-19. 

 Limitacions del teletreball, en llocs concrets, i necessitats de presencialitat. 

 Necessitat d’acabar de dotar i desplegar a gran escala els mitjans i mecanismes de tot 
tipus associats al teletreball. 

 Oportunitat per a la millora del rendiment laboral. 

 Oportunitat per a la conciliació de la vida familiar i laboral. 

 Preferències individuals de la plantilla. 
 
Tenint tot això en consideració, i malgrat la incertesa de tot aquest context, s’han estimat els 
possibles escenaris d’implantació del teletreball següents: 
 

Implantació del teletreball PRE-COVID BAIX MIG ALT INTENSIU 

Plantilla teletreballadora (%) 13% 50% 67% 80% 80% 

Intensitat del teletreball (%) 42% 40% 50% 60% 80% 

 
 
1.6. Projecció de la demanda de llocs de treball 
 
D’acord amb tot el que s’ha exposat, en resulten les possibles projeccions de demanda de 
llocs de treball següents: 
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1.7. Orientació funcional per a la nova seu del consell comarcal 
 
La construcció d’una nova seu ha de proporcionar l’espai i tecnologies adequades perquè el 
personal del Consell Comarcal pugui desenvolupar els processos i relacions necessàries per 
dur a terme els serveis d’acord amb l’estratègia i organització del Consell. 

En aquest sentit, l’edifici s’ha de caracteritzar per: 

 Capacitat a mig i llarg termini 

 Polivalència i flexibilitat 

 Benestar, seguretat i salut 

 Connexió amb la ciutadania 

 Eficiència ambiental i energètica 

 Economia i fiabilitat de construcció i manteniment 

 Compliment exhaustiu de la normativa d’edificació 
 
I així mateix, s’ha d’orientar als valors d’un nou model d’administració caracteritzada pels trets 
següents: 
 

 Eficiència 

 Treball col·laboratiu 

 Treball flexible 

 Transversalitat 

 Innovació 

 Orientació a la ciutadania 

 Transparència i informació 

 Qualitat i excel·lència 
Funcionalment, la nova seu del Consell comarcal ha de donar resposta a les necessitats 
següents: 



 
 
 
 

 
 

 
 
Pel que fa als llocs de treball, es preveuen les tipologies següents: 

 Treball individual 

 Treball col·laboratiu 

 Creació i participació 

 Atenció ciutadana 

 Formació i comunicació 

 Socialització 

 Desconnexió 
 
2. L’EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS 
 
Un cop constatada la incapacitat de l’actual seu del carrer Miquel Ricomà per atendre la 
demanda creixent d’espais, es va iniciar a partir del 2016 l’avaluació diferents d’alternatives 
per a la seu comarcal.  

Fruit d’aquest procés, i tenint en compte les projeccions de demanda exposades, el Consell 
Comarcal ha considerat que l’alternativa més idònia per a ubicar-hi la nova seu és la reforma 
de l’edifici dels antics jutjats de Granollers, situat a l’avinguda del Parc, número 7.  

De fet, el 23 de maig de 2018 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Granollers van subscriure 
un conveni de col·laboració per tal de poder ubicar en règim de cessió la seu del Consell 
Comarcal a l’edifici dels antics jutjats de Granollers, del qual en va adquirir la titularitat 
l’Ajuntament el 2015, arran de l’acord de cessió gratuïta per part de la Generalitat de 
Catalunya. Així mateix, l’Ajuntament de Granollers va aprovar la cessió gratuïta de l’edifici dels 
antics jutjats de Granollers, a excepció de la tercera planta, en el Ple de la corporació del 27 
de setembre de 2022. 
 
2.1. Descripció i superfícies actuals 
 
Aquest edifici, amb referència cadastral de la parcel·la 0966204DG4006E està situat a 
l’avinguda del Parc 7, davant de l’estació d’autobusos i té una superfície construïda de 
2.768,36m², conformada per 4 plantes d’oficines i un semisoterrani que havia estat ocupat per 
cel·les, calabossos i sales de reconeixement. Tanmateix, es troba en mal estat de conservació 
i les seves instal·lacions han quedat obsoletes i en mal estat després d’estar sense ús ni 
manteniment des de 2010. Per tot això, en resulta necessària una reforma. 

 



 
 
 
 

 
 

 
Situació de l’edifici dels antics jutjats de Granollers 
 

L’edifici dels antics jutjats és una edificació aïllada situada en una parcel·la urbana classificada 
de sòl urbà consolidat i qualificada de sistema d’equipaments ús administratiu, clau EQad, 
delimitada per l’Avinguda del Parc a l’est, la Plaça Pau Casals al sud i l’oest i pel passatge 
peatonal que connecta l’Avinguda del Parc amb la Plaça Josep Barangé. 

L’edifici s’inclou dins de l’Actuació aïllada Plaça Pau Casals de la Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit de nova centralitat a l’entorn de la plaça de Josep 
Barangé de Granollers que estableix un nombre màxim de plantes de PB+4 i un sostre màxim 
de 2.870m².  

 

 
Plànol urbanístic núm O2 de Qualificació i Condicions d’edificació de la MPPOUM Pl. Barangé 

 
Es tracta d’un edifici de planta rectangular de 27,80m per 19,30m de costat aproximadament i 
amb una alçada d’uns 19m. 



 
 
 
 

 
 

 
Edifici antics jutjats de Granollers 
 

L’edifici dels antics jutjats es va construir entre el 1970 i el 1974, d’acord amb el Projecte 
d’edifici per a jutjats a Granollers del Ministeri de Justícia i l’acta de recepció de les obres de 
construcció del mateix. L’edifici compta amb una planta semisoterrada, planta baixa i tres 
plantes pis. Una part del sota coberta també té ús. Les superfícies construïdes es distribueixen 
tal i com segueix: 

Planta semisoterrani     539,02 m2 
Planta baixa      539,37 m2 
Planta primera      539,28 m2 
Planta segona      539,28 m2 
Planta tercera      539,28 m2 
Planta sota coberta        72,13 m2 
Total:    2.768,36 m2  

 
2.2. Característiques constructives 
 
Es tracta d’un edifici d’estructura de pilars de formigó armat in-situ i jàsseres de formigó 
prefabricat (suposadament amb armat pretensat), amb sostres unidireccionals de biguetes 
prefabricades de formigó armat i entrebigat de revoltons prefabricats de guix, amb unes 
dimensions aproximades de 60x60cm.  

El projecte original descriu una fonamentació a base de pous de formigó amb sabata aïllada 
armada dimensionada amb una tensió admissible del terreny de 2 Kg/cm² i mur perimetral de 
formigó lleugerament armat on descansa el tancament de façana.   

Les quatre façanes tenen la mateixa composició, amb finestres de proporcions verticals de 
80cm d’ample per 150cm d’alçada que es repeteixen al llarg de totes les façanes d’una 
manera rítmica. La composició de la façana està formada per un full exterior de fàbrica de 
maó, formades per una paret d’obra vista exterior, una cambra d’aire interna d’uns 35 cm de 
gruix, sense aïllament tèrmic, i una darrera capa interior de totxana i enguixat. El gruix total de 
la façana és d’uns 60cm. Per sota la planta baixa la façana canvia l’obra vista per un aplacat 
de pedra natural en forma de sòcol perimetral.   



 
 
 
 

 
 

Les obertures estan formades per brancals de pedra artificial i ampits d’obra revestits amb 
rajoles de petit format tipus gresite de color verd. Les finestres existents són d’alumini 
anoditzat amb tancament tipus tarja vertical i disposen de persianes enrotllables amb 
accionament amb cinta.  

La coberta és plana transitable, amb la formació de pendents a dues aigües realitzada amb 
envans de sostremort, biguetes prefabricades i revoltons ceràmics. L’any 1979 es va reformar 
aquesta coberta, substituint els canalons, la última capa del paviment i afegint més envans de 
sostremort. La impermeabilització es resol amb làmina adherida bituminosa auto protegida. 

L’accés principal a l’edifici es realitza per la planta baixa en la façana de l’Av. del Parc, i donat 
al desnivell existent entre el vial i la cota de planta baixa (1,46m) es resol mitjançant una gran 
escala. El nucli de comunicacions vertical es situa al centre de la façana oest que mira a 
l’edifici de la Mútua, i està format per una escala de tres trams i dos ascensors que no tenen 
parada ni al soterrani ni a la coberta. Aquest nucli d’escales disposa d’una sortida a l’exterior 
en planta baixa que desemboca en una rampa situada a la plaça Pau Casals. 

A l’actualitat gairebé totes les plantes tenen una distribució similar per mitjà d’envans ceràmics. 
Els banys es situen al voltant dels dos patis de ventilació situats al centre de la planta. 

L’ús pel qual va ser concebut l’edifici és l’ús administratiu. D’acord amb el projecte original, els 
sostres de les plantes pis han estat calculats amb una sobrecàrrega d’ús de 400Kg/m² i de 
700Kg/m² en planta baixa. 
 
2.3. Estat de conservació 
 
Tal i com s’ha comentat als apartats anteriors, l’edifici fou construït entre el 1970 i el 1974 i ha 
estat tancat i sense ús ni manteniment des de 2010. Així doncs, l’edifici ha patit la degradació 
normal derivada de la seva antiguitat de 50 anys, incrementada pel període de més de 12 
anys sense actuacions de conservació i manteniment que han fet més evidents i de major 
abast les patologies existents.  

D’altra banda, el gener de 1978 l’edifici va sofrir un atemptat que va afectar principalment 
l’entrada i part de l’estructura de la planta soterrani. Per això, l’any 1979 ja es van realitzar 
obres a l’edifici per reparar els desperfectes causats per l’atemptat,  consistents en la formació 
de capitells metàl·lics per reforçar les jàsseres afectades i en la reposició i reparació d’altres 
elements d’acabats malmesos per l’explosió. Així mateix, es va aprofitar aquesta intervenció 
per realitzar una actuació a la coberta de l’edifici, que tenia un acabat de plaques de 
fibrociment i una pendent insuficient, fet que provocava humitats reiterades a l’edifici. El 
projecte també apuntava la necessitat de reparar i substituir diversos baixants de fibrociment 
que tenien pèrdues.  

Especialment preocupants resulten les abundants filtracions d’aigua procedents de l’actual 
coberta, que han malmès les plantes superiors de l’edifici i han afectat tot l’edifici. La coberta, 
presenta un acabat d’impermeabilització amb lamina bituminosa auto protegida en un estat de 
conservació molt deficient. També s’observen humitats de filtració als baixants de fibrociment i 
en diversos punts dels murs de contenció de la planta semisoterrani. 

En síntesi, l’estat de l’edifici preocupa especialment pels motius següents: 

 Afectació per l’explosió de l’atemptat de 1978, així com determinació de l’estat i 
suficiència dels reforços que es van construir ad hoc arran d’aquest sinistre 

 Necessitat de verificar l’estat general de l’estructura i la seva capacitat i idoneïtat amb 
les actuals exigències estructurals de l’edificació 

 Filtracions reiterades de l’actual coberta, sense manteniment durant més de 10 anys, 
que han afectat les plantes superiors de l’edifici 

 Filtracions als murs perimetrals de la planta semi soterrani 

 Despreniments d’enguixats interiors, especialment a la tercera planta, fruit de les 
filtracions de la coberta 

 Despreniments puntuals del revestiment ceràmic de façana 

 Obsolescència de les instal·lacions de l’edifici 



 
 
 
 

 
 

 
2.4. Estudi d’alternatives de reforma 
 
Per tal d’avaluar les diferents alternatives de reforma que permeten donar resposta a les 
necessitats de cabuda del Consell Comarcal, s’han avaluat 10 possibles configuracions 
diferents, que surten de combinar la possibilitat de disposar o no de llocs de treball en planta 
semisoterrani (SS) amb els cinc possibles escenaris d’ocupació per plantes següents: 
 

a) ocupació de les plantes SS, PB, P1 i nova remunta; 

b) ocupació de les plantes SS, PB, P1 i P3; 

c) ocupació de les plantes SS, PB, P1, P2 i nova remunta; 

d) ocupació de les plantes SS, PB, P1, P2 i P3; 

e) ocupació de les plantes SS, PB, P1, P2 i P3 i nova remunta; 

La configuració de les diferents alternatives i la seva cabuda prevista es sintetitza en el quadre 
següent: 

 
 
Singularment, és oportú assenyalar que la construcció d’una nova planta remuntada sobre 
l’edifici existent és una opció urbanísticament viable i que té un cost d’oportunitat favorable 
associat al fet que alternativament s’hauria de substituir la coberta existent, actualment 
obsoleta i amb importants patologies que han originat filtracions massives en les plantes 
superiors de l’edifici durant els últims anys.  
 
3. PLANIFICACIÓ PER ETAPES DEL FINANÇAMENT I DE L’ACTUACIÓ 
 
Actualment el Consell Comarcal disposa de finançament per dur a terme una primera fase de 
l’actuació a càrrec del romanent de tresoreria i del Programa General d’Inversions 2020-2023 
de la Diputació de Barcelona. 

Més endavant, el Consell Comarcal compta obtenir ingressos procedents de noves 
convocatòries d’ajuts de la Diputació de Barcelona i de la venda de la seu actual.  

Així mateix, es preveu la possibilitat de poder obtenir fons destinats a la rehabilitació i millora 
energètica i ambiental d’edificis. 

Finalment, es preveu completar el finançament de l’actuació amb operacions de crèdit. 

D’acord amb aquest plantejament, el Consell Comarcal vol abordar l’actuació per fases per 
motius de planificació del finançament i de la inversió.  



 
 
 
 

 
 

En una primera fase, es preveu incloure-hi principalment els treballs següents: la rehabilitació 
dels elements estructurals de l’edifici, la construcció d’una nova planta i els treballs preliminars 
necessaris. 

1. La rehabilitació, prèvia diagnosi estructural, de l’edifici per adequar-lo com a futura 
nova seu del Consell Comarcal 

2. L’enderroc de la coberta 
3. La construcció d’una nova planta remuntada sobre l’edifici existent 
4. La incorporació de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica que facin possible el 

compliment de la normativa vigent d’eficiència energètica dels edificis i l’obtenció de 
certificacions voluntàries de sostenibilitat 

5. La protecció de la planta soterrani front el gas radó 
6. La construcció d’una escala exterior d’evacuació 
7. Els treballs preliminars necessaris per a l’adequada redacció del projecte 

 
En canvi, la redistribució interior de les plantes, l’adequació i equipament de les instal·lacions i 
la rehabilitació energètica de les façanes existents s’abordarà més endavant. 

Com sigui que l’execució de l’actuació per fases n’augmenta la complexitat, això obligarà a 
tenir en compte totes les previsions necessàries per assegurar la continuïtat i concordança de 
les fases i l’eficiència en llur contractació i execució. 
 
4. DETERMINACIÓ DE LA DEMANDA I SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA DE REFORMA 
 
D’acord amb l’anàlisi efectuada, tenint en consideració el context de la demanda, les possibles 
alternatives materials de reforma de l’edifici dels antics jutjats i la disponibilitat pressupostària, 
el Govern del Consell Comarcal ha optat per dur a terme, amb més d’una fase, la reforma de 
les plantes semisoterrani, planta baixa, planta primera i construcció d’una planta remuntada 
amb l’objectiu de poder donar cabuda a una dotació d’entre 85 i 95 llocs de treball. 
Esquemàticament, l’abast de la reforma és el següent: 

 

Això vol dir, doncs, que les plantes segona i tercera quedarien sense ús, per bé que es 
considera la possibilitat de poder-ne disposar més endavant si les necessitats canviessin.  

En relació amb la dotació de llocs de treball, es constata que és compatible amb els escenaris 
de creixement baix i d’implantació alta-intensiva del teletreball identificats anteriorment. 
D’aquesta manera, la futura seu del Consell Comarcal podria arribar a donar resposta a les 
necessitats d’una plantilla de fins a uns 200 treballadors en l’horitzó dels propers 30 anys, 
mitjançant la intensificació del treball flexible. 

Convé assenyalar, que amb l’alternativa de reforma seleccionada es preveu adequar la planta 
semisoterrani per tal de poder-hi acollir llocs de treball, fent possible així el màxim aprofitament 
de l’edifici a llarg termini. 

Pel que fa a la construcció d’una nova planta remuntada sobre l’edifici existent, aquesta opció 
permet: 

a) maximitzar, novament, l’aprofitament de l’edifici a llarg termini; 



 
 
 
 

 
 

b) facilitar l’encaix dins l’edifici d’una sala polivalent adequada, lliure d’obstacles 
estructurals, d’acord amb la demanda funcional de la nova seu comarcal; 

c) aprofitar el cost d’oportunitat que suposa la necessitat d’haver de refer completament 
la coberta actual. 

En aquest sentit, el Ple extraordinari de 15 de novembre de 2022 va aprovar l’Avantprojecte de 
reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del 
Consell Comarcal, que respon a aquest plantejament. 
 
5. L’AVANTPROJECTE DE REFORMA DE LA SEU DELS ANTICS JUTJATS DE 

GRANOLLERS 
 
D’acord amb tot aquest plantejament, el Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Vallès Oriental 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha elaborat l’Avantprojecte de reforma de la seu dels 
antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a 
l’Avinguda del Parc núm. 7. 
 
L’objecte d’aquest avantprojecte és la reforma de l’edifici dels antics jutjats de Granollers, per 
tal d’implantar-hi la nova seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental, adaptant-lo a la 
normativa vigent.  
 
Es preveu l’enderroc i retirada total de la coberta i de tots els elements de distribució interior i 
d’instal·lacions, inclosa la retirada d’elements d’amiant de tot l’edifici. Es construirà una nova 
planta i nova coberta plana remuntades sobre l’edifici existent, per tal d’ampliar la superfície 
construïda i guanyar capacitat. Es realitzarà la redistribució interior total de l’edifici per ajustar 
la distribució a les necessitats actuals del Consell Comarcal, exceptuant les plantes segona i 
tercera que restaran sense ús. Així mateix, es reforçarà l’estructura en aquells punts on resulti 
necessari per allargar la vida útil de l’edifici i garantir-ne la seguretat estructural. 
 
A nivell de façana, aquest avantprojecte proposa l’ampliació de les actuals finestres per mitjà 
de l’enderroc dels ampits preexistents en les plantes sobre rasant on s’actua i la col·locació 
d’una façana ventilada per aconseguir l’aïllament tèrmic necessari per justificar-lo com un 
edifici de consum quasi nul. Tanmateix, es preveu la construcció d’un nou nucli d’escala 
d’evacuació que serà exterior. 
 
Es preveu la modificació de l’accés principal a l’edifici, que deixarà de realitzar-se per 
l’avinguda del Parc per passar a fer-se per la plaça Josep Barangé. Aquest accés comptarà 
amb recorregut accessible. 
 
L’avantprojecte conté la justificació de l’adequació urbanística i normativa de la reforma 
proposada, així com la memòria de l’actuació, la proposta gràfica i l’estimació pressupostària. 
 
D’altra banda, preveu una cabuda de 95 llocs de treball així com la dotació dels espais 
necessaris per a la futura seu del Consell Comarcal, d’acord amb les premisses anteriorment 
recollides. 
 
D’acord amb aquest avantprojecte la durada total prevista de les obres és de 30 mesos, el 
pressupost d’execució material estimat és de 3.608.677,47€, i el pressupost d’execució per 
contracte estimat de 5.196.134,69€, IVA inclòs. 
 
Finalment, cal assenyalar que per motius de planificació del finançament i de la inversió del 
Consell Comarcal, es preveu abordar la redacció del projecte bàsic i executiu i l’execució de 
les obres per fases. En la primera fase, es preveu incloure la rehabilitació dels elements 
estructurals de l’edifici, la construcció d’una nova planta i els treballs preliminars necessaris. 
En canvi, la redistribució interior de les plantes, l’adequació i equipament de les instal·lacions i 
la rehabilitació energètica de les façanes, s’abordaran més endavant. El pressupost d’execució 
per contracte estimat per a la fase 1 és d’1.933.202,38 €, IVA inclòs. 
 
 



 
 
 
 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 22 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, determina l’objecte i contingut dels avantprojectes d’obres.   

 
 
CONCLUSIONS 
 
1. Informo favorablement l’aprovació de l’Avantprojecte de reforma de la seu dels antics 

jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a 
l’Avinguda del Parc núm. 7, elaborat pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Vallès 
Oriental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb tot el que s’ha assenyalat.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 22 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, determina que els 
avantprojectes d’obres seran aprovats pel mateix òrgan al que correspongui aprovar 
els projectes d’acord amb allò establert a l’article 38.1 d’aquest Reglament.   

 
2. L’article 38.1 del ROAS preveu que l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries 

correspon als diferents òrgans de les entitats locals, segons la distribució de 
competències en matèria de contractació que estableix l’article 264 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
3. L’article 264 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya equival a l’article 274 

del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, essent aquest últim derogat per l’apartat 3 de la 
disposició derogatòria de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica. 

 
4. L’article 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector 

públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
estableix que l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’òrgan de contractació 
excepte que aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan 
per una norma jurídica. 

 
5. L’acord de l’acord del Ple del Consell Comarcal de 25 de setembre de 2019 publicat 

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 d’octubre de 2019, delega a la 
Comissió de Govern les competències en matèria de contractació següents: 

 
“Executar les competències com a òrgan de contractació en relació amb els 
contractes d’obres, subministrament, serveis, concessió d’obres, concessió de serveis 
i administratius especials, quan per raó del seu valor o durada no corresponguin al 
president o presidenta d’acord amb l’epígraf primer de la disposició addicional segona 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i no superin el valor 
estimat de nou milions d’euros (9.000.000 EUR), Iva exclòs, sens perjudici de les 
delegacions a la Presidència o la Gerència relatives a l’acceptació o rebuig de la 
proposta de classificació de les proposicions presentades efectuada per la mesa de 



 
 
 
 

 
 

contractació i l’acceptació o rebuig de les ofertes incurses en presumpció 
d’anormalitat en tots els contractes.  
 
Les competències com a òrgan de contractació inclouen també l’autorització i 
disposició de despeses.” 

 
Tenint en compte que el valor de l’avantprojecte ascendeix a un import inferior als 9 
milions d’euros, la competència per aprovar l’avantprojecte correspondria a la 
Comissió de Govern.  

 
6. L’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector 

públic, preveu que els òrgan superiors podran avocar per a si mateixos el 
coneixement d’un o de diversos assumptes la resolució dels quals correspon 
ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan 
circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin 
convenient. 

 
També preveu que en els supòsits de delegació de competències en òrgans no 
dependents jeràrquicament, el coneixement d’un assumpte podrà ser avocat 
únicament per l’òrgan delegant. 

 
L’apartat segon d’aquest article disposa que en tot cas, l’avocació es realitzarà 
mitjançant acord motivat que ha de ser notificat als interessats en el procediment, si 
els hi hagués, amb anterioritat o simultàniament a la resolució final que es dicti.  

 
Així mateix determina que contra l’acord d’avocació no cabrà recurs, encara que 
podrà impugnar-se en l’acord que, si és el cas, s’interposi contra la resolució del 
procediment. 

 
7. Les seus de les institucions públiques són porta d’entrada de la ciutadania als serveis 

que s’hi ofereixen. La seu ha de permetre afavorir la relació de la ciutadania amb el 
Consell Comarcal, promoure i garantir-ne llurs drets.   

 
Alhora, la seu té una importància cabdal en el desenvolupament de les competències 
que ens corresponen, és el lloc d’assistència a les sessions dels òrgans de govern i 
esdevé un espai imprescindible per a garantir els drets polítics dels diversos grups.  

 
La seu ha de proporcionar l’espai i les tecnologies adequades perquè el personal del 
Consell Comarcal pugui desenvolupar els processos i les relacions necessàries per a 
prestar els serveis d’acord amb l’estratègia i l’organització que s’hi fixi.  En aquest 
sentit, la seu s’ha de caracteritzar per conceptes com ara la capacitat, la 
transversalitat, la polivalència, la connexió amb la ciutadania i l’eficiència ambiental i 
energètica; i s’ha d’orientar als valors d’una administració moderna que promogui 
l’eficiència, la innovació, la transparència i la qualitat i excel·lència amb vocació de 
servei a la ciutadania.  

 
El Ple del Consell Comarcal és constituït pel president i els altres consellers 
comarcals. Així doncs, tenint en compte les raons i circumstàncies descrites de 
caràcter tècnic, socials i jurídiques i amb la voluntat de fer partícips a tots els 
consellers en aquesta decisió de transcendència present i futura cabdal per aquest 
ens, i definir-ne llur abast, és convenient avocar la competència de la Comissió de 
Govern per aprovar l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, en favor del Ple.  

 



 
 
 
 

 
 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Avocar de forma singular, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 

2015, de règim jurídic del sector públic, i la motivació esmentada en el fonament de 
dret setè, la competència de la Comissió de Govern per aprovar l’avantprojecte de 
reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu 
del Consell Comarcal, a l’Avinguda del Parc núm. 7. 

 
2. Aprovar l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la 

implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a l’Avinguda del Parc núm. 7, signat 
el 15 de novembre de 2022 per l’arquitecta del Consell Comarcal, senyora Anna 
Buigas Altarriba, d’acord amb el contingut que consta a l’expedient número 
X2022004844 en l’arxiu amb el títol “PROJ PROJECTE NOVA SEU: 
AVANTPROJECTE DE REFORMA 15112022” i el nom del fitxer 
“AVANTPROJECTE_nov 2022_signat.pdf”,  URL  
https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp amb el codi de verificació segur 
52fc735b-d26d-4f10-87ca-4df78858ee41  . 
 

 
Document signat electrònicament. 
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