
 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA 
Ple, 23 de novembre de 2022 
 
Aprovar el pla de despesa plurianual per a la reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal 

 
 

Gerència 
EXP: X2022014423 

 
RELACIÓ DE FETS 

 
El 23 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès 
l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. 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.  
 

2. El 16 de novembre de 2022 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’acceptació de la 
cessió gratuïta de l’edifici dels antics jutjats de Granollers, a excepció de la tercera 
planta, aprovada per l’Ajuntament de Granollers en el Ple de 27 de setembre de 2022. 
 

3. El mateix Ple de 16 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, el pressupost d’execució material estimat del qual és de 3.608.677,47€, i el 
pressupost d’execució per contracte estimat de 5.196.134,69€, IVA inclòs.  
 

4. D’acord amb l’Avantprojecte aprovat, per motius de planificació del finançament i de la 
inversió, el Consell Comarcal preveu abordar 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. 
 

5. Així mateix, el pressupost previst per a la redacció dels projectes bàsic i executiu, 
inclosos els treballs previs necessaris és de 124.028,92 euros, IVA exclòs i de 
150.075,00 euros, IVA inclòs. 
 

6. El 18 de novembre de 2022 l’arquitecta del Consell Comarcal va informar sobre la 
concurrència dels supòsits previstos per l’article 234.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, 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, així com sobre la possibilitat de contractació 
conjunta prevista per l’article 234 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per a la redacció 
de projecte i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics 
jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal. 
 

7. Tenint en compte el pressupost de l’actuació i el calendari previst per a la licitació 
conjunta de la redacció de projecte i execució de les obres de la 1a fase de la reforma 
de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del 



 
 
 
 

 
 

Consell Comarcal juntament amb el pla d’obra d’aquesta fase previst d’acord amb 
l’Avantprojecte aprovat, resulta un cost de redacció de projecte de 150.075,00 € durant 
l’exercici 2023 i un cost d’execució d’obres de 787.014,09 € durant l’exercici 2024 i de 
1.146.188,29 € durant el 2025. 
 

8. Així doncs, la despesa de caràcter plurianual prevista per dur a terme l’Avantprojecte 
de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova 
seu del Consell Comarcal és la següent: 

 

Exercici 
Redacció projecte 

1a fase (IVA inclòs) 
Obres 1a fase (IVA 

inclòs) 
TOTAL 

2023 150.075,01 €  150.075,01 € 

2024  787.014,09 € 787.014,09 € 

2025  1.146.188,29 € 1.146.188,29 € 

TOTAL 150.075,01 € 1.933.202,38 € 2.083.277,39 € 

 
9. Atès que aquesta previsió de despesa supera els límits establerts a l’article 174.3 del 

TRLHL pel que fa als percentatges, motiu pel qual cal aprovar l’elevació d’aquests 
percentatges. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar l’elevació dels percentatges a què es refereix l’article 174.3 del TRLHL per 

afrontar el caràcter plurianual de les despeses derivades de la reforma de la seu dels 
antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal. 
 

2. Aprovar el pla de despesa plurianual per a la reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal i adoptar el 
compromís següent de dotar l’aplicació pressupostària 90 92000 63200 del pressupost 
de despeses: 

 

Exercici Import total (IVA inclòs) 

2023 150.075,01 € 

2024 787.014,09 € 

2025 1.146.188,29 € 

TOTAL 2.083.277,39 € 

“ 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Títol 4rt del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, regula el 

pressupost i la despesa pública, i concretament, el Capítol 1r, Secció Segona 
es refereix als crèdits i a les modificacions d’aquests. 

 
2. D’acord amb l’article 172 de la llei abans esmentada, els crèdits per a despeses 

es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat 
autoritzats en el pressupost general de l’entitat local o les seves modificacions. 
I l’article 174, que és el que ens interessa per al present supòsit atès que 
regula les despeses plurianuals, disposa en el seu punt 2 el següent: 

 
“Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a 
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se 
inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los 
casos siguientes: 

 



 
 
 
 

 
 

a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia 

técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de 
mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las 
entidades locales, sometidos a las normas del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que 
no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año. 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus 

organismos autónomos. 
e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 

corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo 
de lucro.” 

 
I en aquest cas estem davant el supòsit de la lletra a). 
 
L’apartat 3 d’aquest article 174, afegeix que “3. El número de ejercicios a que 
pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado 
anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en los 
párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros 
autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito 
correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes 
porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el 
segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento”. 
 
Tenint en compte que l’any en què es compromet la despesa, 2023, i les 
següents anualitats fins al 2025, l’import és més elevat que l’inicial i ha de ser el 
mateix per a cada exercici, és evident que es superen els percentatges abans 
esmentats. Per a aquest supòsit, l’apartat 5 del mateix article 174, preveu: “5. 
En casos excepcionales el  Pleno de la Corporación podrá ampliar el número de 
anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de 
este articulo” 
 
En termes similars es regula a les bases d’execució del pressupost comarcal 
2022 en el seu article 33. 
 
Per tal de poder afrontar la despesa de caràcter plurianual prevista per dur a 
terme l’Avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per 
a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, cal que el Ple aprovi 
l’elevació dels percentatges abans esmentats. 
 
L’òrgan competent per aprovar l’elevació d’aquests percentatges per afrontar la 
despesa plurianual és el Ple, d’acord amb l’article 174.5 del Text refós  de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 33 de les bases d’execució del 
pressupost comarcal 2022. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’elevació dels percentatges a què es refereix l’article 174.3 del TRLHL 

per afrontar el caràcter plurianual de les despeses derivades de la reforma de 



 
 
 
 

 
 

la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del 
Consell Comarcal. 
 

2. Aprovar el pla de despesa plurianual per a la reforma de la seu dels antics 
jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal 
de la primera fase i adoptar el compromís següent de dotar l’aplicació 
pressupostària 90 92000 63200 del pressupost de despeses: 
 

Exercici 
Import total (IVA 

inclòs) 

2023 150.075,01 € 

2024 787.014,09 € 

2025 1.146.188,29 € 

TOTAL 2.083.277,39 € 

 
Document signat electrònicament. 
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