
 
 
 
 

 
 

PER URGÈNCIA 
PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA 
Ple, 23 de novembre de 2023 
 
Aprovar el Pla de contractació plurianual de les obres de reforma de la seu dels 
antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell 
Comarcal 
 

Gerència 
EXP: X2022014519 

 
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 16 de novembre de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acceptar la 

cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de Granollers del domini de les finques registrals 
inscrites al Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, corresponents a l’edifici dels antics 
jutjats de Granollers excepte la tercera planta. 

 
2. El 16 de novembre de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental 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, a l’Avinguda del Parc núm. 7. 

 
3. Es preveu que en el Ple del Consell Comarcal de 23 de novembre de 2022, la Presidència 

proposi incloure en l’ordre del dia per urgència les propostes de l’aprovació de la despesa 
plurianual i la licitació per a l’adjudicació del contracte mixt per a la redacció del projecte 
executiu 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 (obres de rehabilitació 
estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris). 

 
4. L’article 125.3 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, preveu que: 
 

“Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de la elaboración de 
dos o más proyectos específicos y complementarios, la parte de obra a que se refiera cada 
uno de ellos será susceptible de contratación independiente, siempre que el conjunto de los 
contratos figure un plan de contratación plurianual.” 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar el pla de contractació plurianual de les obres 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 Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, inclosa la redacció del projecte de les obres de la 1a fase que es licita conjuntament 
amb les obres, d’acord amb l’article 234 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, d’acord amb el detall següent: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Exercici 

Contracte mixt fase 1 
Obres no 

incloses en 1a 
fase (IVA 
exclòs) 

TOTAL (IVA 
exclòs) 

Redacció 
projecte 1a 
fase (IVA 
exclòs) 

Obres 1a fase 
(IVA exclòs) 

2023 124.028,93 €     124.028,93 € 

2024   650.424,87 €   650.424,87 € 

2025   947.263,05 € 876.407,43 € 1.823.670,48 € 

2026     876.407,43 € 876.407,43 € 

2027     943.823,41 € 943.823,41 € 

TOTAL 124.028,93 € 1.597.687,92 € 2.696.638,27 € 4.418.355,12 € 

 
2. Publicar el contingut d’aquest acord en el perfil de contractant del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 125.3 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 

2. L’article 14.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon al Ple del 
Consell Comarcal exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i 
aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el pla de contractació plurianual de les obres 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 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, inclosa la redacció del projecte de les obres de 
la 1a fase que es licita conjuntament amb les obres, d’acord amb l’article 234 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, d’acord amb el detall 
següent: 
 

Exercici 

Contracte mixt fase 1 
Obres no 

incloses en 1a 
fase (IVA 
exclòs) 

TOTAL (IVA 
exclòs) 

Redacció 
projecte 1a 
fase (IVA 
exclòs) 

Obres 1a fase 
(IVA exclòs) 

2023 124.028,93 €     124.028,93 € 

2024   650.424,87 €   650.424,87 € 

2025   947.263,05 € 876.407,43 € 1.823.670,48 € 

2026     876.407,43 € 876.407,43 € 

2027     943.823,41 € 943.823,41 € 

TOTAL 124.028,93 € 1.597.687,92 € 2.696.638,27 € 4.418.355,12 € 

 
2. Publicar el contingut d’aquest acord en el perfil de contractant del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental. 
 
Document signat electrònicament. 
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