
 
 
 
 

 
 

 
PER URGÈNCIA 

 
PROPOSTA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
Ple, 23 de novembre de 2022 
 
Aprovar l’expedient de contractació mixta 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), amb número d’expedient 2022-43-M 
 
 

Medi Ambient i Territori 
EXP: X2022012035 

 
 
REALCIÓ 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. 

 
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. 

 
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  

 
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. 

 
2. Per dur a terme tots aquests treballs, el Consell Comarcal ha elaborat l’avantprojecte 

que resulta necessari per a poder dur a terme la contractació conjunta de l’elaboració 
del projecte i d’execució de les obres de la primera fase. 
 



 
 
 
 

 
 

Aquest avantprojecte té per objecte 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. Aquesta reforma preveu l’enderroc de 
l’actual coberta plana, la construcció d’una nova planta remuntada sobre l’edifici 
existent per ampliar la superfície construïda de l’edifici, la redistribució interior de les 
plantes soterrani, baixa i primera per ajustar la distribució a les necessitats de l’entitat 
i la intervenció estructural necessària per assegurar-ne la seguretat estructural. 
 

3. 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. 
 

4. 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 del Vallès Oriental consisteix 
essencialment en la rehabilitació estructural, la construcció d’una nova planta i els 
treballs preliminars necessaris i ha de ser objecte de contractació. 
 

5. La necessitat que es pretén satisfer de l’execució d’aquest contracte és la redacció 
experta del projecte executiu i execució de les obres que permeti dur a terme la 
rehabilitació estructural de l’edifici dels antics jutjats, la construcció d’una nova planta 
i els treballs preliminars necessaris, essencialment, a l’Avinguda del Parc núm. 7 de 
Granollers, per tal d’ubicar-hi, un cop acabades les obres que no formen part de la 
primera fase, la nova seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
Així mateix, es justifica la idoneïtat del contracte mixt de redacció del projecte i 
execució de les obres d’acord amb l’informe sobre la idoneïtat d’un 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), que consta a l’expedient. 
 
De la mateixa manera, es justifica la contractació d’aquesta 1a fase de la reforma de 
la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell 
Comarcal com a obra substancialment definida, d’acord amb l’article 13.3 de la 
LCSP, entenent com a tal “aquella obra que, essent part d’una obra més àmplia, té 
entitat per si mateixa, està degudament conclosa (encara que sigui part d’un tot) i 
constitueix una unitat funcional pròpia”. Aquesta definició d’obra substancialment 
definida figura a l’expedient 31/19 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 
l’Estat. Les obres previstes en aquesta primera fase tenen entitat per si mateixes i 
estaran degudament concloses un cop s’executin, d’acord amb les actuacions 
incloses en aquesta fase que detalla detingudament l’avantprojecte aprovat que 
acompanya l’expedient d’aquesta licitació. Alhora, si entenem “unitat” com a “qualitat 
d’allò que és un tot format de parts concordants”, d’acord amb el diccionari de 
l’Institut d’Estudis Catalans, i “funcional” com a “perfectament adaptat a la funció que 
ha de fer”, d’acord amb aquest mateix diccionari, les obres que son objecte d’aquesta 
primera fase també poden considerar-se com una unitat funcional pròpia ja que les 
diferents parts que inclouen son concordants i s’adapten a la seva funció, d’acord 
amb l’avantprojecte aprovat. 
 
En tot cas, l’objecte del contracte i el seu contingut queden detallats al PPT que 
regula aquest contracte. 
 

6. L’objecte d’aquest contracte mixt és la redacció del projecte executiu i l’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 del Vallès Oriental, en endavant 
el Consell Comarcal, d’ús principalment administratiu, consistent essencialment en la 
rehabilitació estructural, la construcció d’una nova planta i els treballs preliminars 
necessaris.  
 

7. El valor estimat de la contractació de la totalitat de les obres de l’Avantprojecte de 
reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu 
del Consell Comarcal s’ha determinat a partir del cost de les obres fixat en 
l’Avantprojecte: 

 

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 € 

 
Afegint en aquests costos la previsió d’un 20% de possibles modificacions en 
relació al contracte de la 1a fase, exclusivament, el valor estimat del contracte 
(VEC) resulta de 4.762.698,49 euros. Aquest és el valor estimat del contracte que 
s’ha tingut en compte per escollir el procediment de licitació aplicable al contracte i 
la publicitat a la que s’ha de sotmetre la licitació de la 1a fase. 
 
Així mateix, pel cas que en les obres posteriors a la 1a fase s’introduïssin 
modificacions dels contractes fins a un límit màxim legal del 20%, el valor estimat 
del conjunt de l’obra resultaria de 5.302.026,14 euros, import que no superaria el 
llindar previst per l’article 20.1 de la LCSP. 
 
Pel que fa al contracte de la 1a fase que és objecte de la present licitació, el valor 
estimat del contracte, IVA exclòs, és el següent: 

 

CONCEPTES IMPORT 

Pressupost del contracte 1.721.716,85 € 

Modificacions possibles (20%) 344.343,37 € 

Import per premis o primes a pagar als licitadors 0,00 € 

Import de les opcions eventuals 0,00 € 

Total del valor estimat  del contracte 2.066.060,22 € 
 

L’adjudicació del contracte d’aquesta 1a fase no generarà cap dret a l’eventual 
empresa adjudicatària en relació amb la licitació de la resta d’obres no incloses en la 
1a fase, i no suposa en cap cas l’adjudicació de la resta de contractes més enllà de 
la corresponent a aquesta 1a fase.  
 

8. El pressupost de l’actuació es divideix en: 
 

a) Part 1. Pressupost per a la redacció del projecte de la fase 1. 



 
 
 
 

 
 

b) Part 2. Pressupost per a l’execució de les obres de la fase 1, que té caràcter 
d'import màxim que el contracte pot assolir per a aquesta part d’acord amb allò 
previst l’article 234 de la LCSP. 

 
Pel que fa al pressupost per a la part 1 del contracte, de redacció del projecte, el preu 
de la redacció dels projectes bàsic i executiu i la realització dels treballs preliminars, 
d’acord amb l’estudi de costos del contracte, que s’incorpora a l’expedient d’aquesta 
licitació, és de 124.028,93 euros, IVA exclòs i 150.075,01 euros, IVA inclòs. Aquest 
preu es desglossa en: 

 
i) 18.769,50 € euros, IVA exclòs, per a la realització de treballs preliminars 
ii) 68.418,62 € euros, IVA exclòs, per a la redacció i entrega del projecte bàsic visat i 

els documents complementaris 
iii) 36.840,81 € euros, IVA exclòs, per a la redacció i entrega del projecte executiu 

visat. 
 

Tots aquests imports de la part 1 corresponent a la redacció del projecte s’han 
calculat tenint en compte els costos següents: 

 

 
En tot cas, aquest pressupost és millorable a la baixa, de manera que el preu del 
contracte per la part 1 del contracte, serà el que resulti de l’adjudicació. En aquest 
preu es consideren inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que 
siguin d’aplicació així com les despeses que s’originin per a l’empresa adjudicatària 
com a conseqüència del compliment de les obligacions previstes als plecs que 
regeixen aquest contracte. 

 
D’altra banda, l’import màxim previst per la part 2 del contracte, corresponent a 
l’execució d’obres de la 1a fase, d’acord amb el que recull el pressupost estimatiu per 
la fase 1 de L’AVANTPROJECTE DE REFORMA DE LA SEU DELS ANTICS 
JUTJATS DE GRANOLLERS PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL 
CONSELL COMARCAL, és  d’1.597.687,92 euros, IVA exclòs i 1.933.202,38 euros, 
IVA inclòs. Aquest preu s’ha calculat tenint en compte els costos següents: 

 

PEM Pressupost d’execució material         1.342.594,89 € 

DG Despeses generals (13%)  174.537,34 €  

BI Benefici industrial (6%)  80.555,69 €  

Pressupost del a part 2 – obres (IVA exclòs) 1.597.687,92 € 

IVA (21%)             335.514,46 € 

Pressupost de la part 2 - obres - PEC (IVA inclòs)  1.933.202,38 € 

 

Costos directes                91.884,89 €  

Costos indirectes i estructurals                21.774,65 €  

Benefici industrial                10.369,39 €  

Pressupost de la part 1 - redacció de projecte (IVA exclòs) 124.028,93 €  

IVA (21%) 26.046,08 €  

Pressupost de la part 1 - redacció de projecte (IVA inclòs) 150.075,01 €  



 
 
 
 

 
 

Així doncs, tenint en compte les dues parts del contracte indicades, el pressupost 
base màxim, millorable a la baixa, del contracte és d’UN MILIÓ SET-CENTS VINT-I-
UN MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(1.721.716,84 €), IVA exclòs.  

 
Incloent l’IVA, aquest pressupost és el següent: 

 

Part 1, de redacció de projecte 124.028,92 € 

Part 2, d’execució d’obres         1.597.687,92 € 

Pressupost TOTAL (IVA exclòs)       1.721.716,84 € 

IVA (21%) 
361.560,54 € 

 

Pressupost TOTAL (IVA inclòs)  2.083.277,38 € 

 
9. El contracte entra en vigor l’endemà de la seva signatura i estén la seva durada fins a 

la finalització de les obres i l’entrega de la documentació de final d’obra corresponent, 
de conformitat amb els requisits establerts a la clàusula 11 del PPT que regeix 
aquest contracte, pel que fa als terminis d’execució dels treballs, si bé el termini 
d’execució de les obres podrà ser menor, segons el projecte executiu aprovat 
redactat per l’empresa contractista d’acord amb la seva oferta. 
 

10. Per participar en aquesta licitació de valor estimat superior a 500.000 euros, IVA 
exclòs, els empresaris han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de 
solvència mitjançant l’aportació de la classificació empresarial següent: 
 
Grup: C) Edificacions 
Subgrup: 2. Estructures de fàbrica o formigó 
Categoria: 4 
 

11. Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest contracte són els 
següents: 
 

1. Memòria-proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de 
valor 

Fins a 30 
punts 

2. Proposta tècnica quantificable amb criteris objectius: 

 a. Oferta econòmica Fins a 35 
punts 

b. Increment del període de garantia  Fins a 6 
punts 

c. Reducció del termini d’execució de les obres Fins a 4 
punts 

d. Adscripció d’una societat professional d'arquitectura Fins a 5 
punts 

e. Experiència en redacció de projectes similars que hagin obtingut 
alguna certificació voluntària de sostenibilitat 

Fins a 8 
punts 

f. Experiència en redacció de projectes similars en els quals s’hagi 
projectat una estructura de fusta  

Fins a 5 
punts 

g. Experiència en execució d’obres similars que hagin obtingut 
alguna certificació voluntària de sostenibilitat 

Fins a 4 
punts 

h. Experiència en execució d’obres similars en els quals s’hagi 
construït una estructura de fusta 

Fins a 3 
punts 



 
 
 
 

 
 

 70 punts 

Total: 100 punts 

 
12. Es preveu que el contracte pugui ser modificat en cas de què concorrin els supòsits 

següents: 
 
a) Per incorporació o supressió d’elements o partides d’obra 

 
En cas que, en fase de redacció de projecte, concorrin noves necessitats, ja 
sigui per incorporació o per supressió d’elements o partides d’obra que formen 
part de l’abast del projecte i les obres, i aquestes no estiguin recollides en els 
Plecs del contracte ni a la fase 1 prevista a l’avantprojecte aprovat que 
acompanya aquesta licitació, i puguin afectar al preu d’execució de l’obra, 
podrà proposar-se una modificació d’aquest contracte en el propi projecte, fins 
un màxim del 20% de l’import del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
b) Per la redacció de projectes modificats 

 
En cas que durant l’execució de l’obra sorgeixi la necessitat de redactar un 
projecte modificat, podrà proposar-se una modificació d’aquest contracte, amb 
un import màxim del 20% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 

2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 
 
2. Els Reglaments (UE) núm. 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 i 2017/2367, pels quals 

es modifiquen les Directives 2014/25/UE, 2014/24/UE, 2014/23/UE i 2009/81/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, respectivament, pel que fa als llindars d'aplicació en 
els procediments d'adjudicació de contractes. 

 
3. 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.  

 
4. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 
 
5. El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant RGLCAP). 
 
6. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
7. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
8. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
9. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 



 
 
 
 

 
 

10. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els reglaments i 
les altres normes que la desenvolupen.  

 
11. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es 
deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
12. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals. 
 
13. El Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 
21 de desembre. 

 
14. L’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, la seu electrònica i el registre electrònic, publicada en el BOPB de 17 
de febrer de 2014. 

 
15. El Reglament de factures del Consell Comarcal del Vallès Oriental publicat en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de febrer de 2015. 
 
16. L’ordenança fiscal número 3, reguladora de la taxa per l’expedició de documents 

administratius aprovada, el 20 de novembre de 2013, pel Ple del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, i publicada al BOPB de 3 de febrer de 2014. 

 
17. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
 
18. La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i les normes que la 

desenvolupen. 
 
19. La Comissió de Govern té delegades les competències en matèria de contractació en 

virtut 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.  
 

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

21. 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. 
 

22. 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 el 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), 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 vint-i-dosè, la competència de la Comissió de Govern com a òrgan de 
contractació de l’expedient de contractació 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), número d’expedient 2022-43-M (X2022012035).  
 

2. Autoritzar la contractació 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), d’acord amb l’article 13.3 de la LCSP i l’informe de motivació del contracte 
mixt emès pel cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori el 23 de novembre de 2022, 
per considerar-les obres substancialment definides, la conveniència de la contractació 
de les quals està justificada a l’apartat de necessitats a satisfer, idoneïtat del contracte 
i eficiència en la contractació de l’informe esmentat. 



 
 
 
 

 
 

 
3. Aprovar l’expedient de contractació mixta 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), amb número d’expedient 2022-43-M (X2022012035), que està integrat 
pels documents següents: 

 
a) Les consultes preliminars del mercat per a la redacció del projecte i execució de les 

obres de la rehabilitació estructural, la construcció d’una nova planta i els treballs 
preliminars necessaris per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a 
l’avinguda del Parc núm. 7 de Granollers. 
 

b) L’informe sobre la idoneïtat d’un 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). 
 

c) L’informe de motivació 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). 
 

d) L’estudi de costos.  
 

e) El plec de prescripcions tècniques, que inclou, entre d’altres, l’avantprojecte. 
 

f) El plec de clàusules administratives particulars. 
 

g) L’informe d’Intervenció. 
 

h) L’informe jurídic preceptiu emès per la secretària accidental. 
 

4. Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte mitjançant el procediment obert i 
tramitació ordinària d’acord amb l’article 156 i següents 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. 
 

5. Condicionar els acords 3 i 4 a l’aprovació prèvia del pla de despesa plurianual 
corresponent. 

 
6. Aprovar el compromís de consignar en els pressupostos dels anys 2023 i posteriors 

l’import màxim necessari per a fer front a la contractació d’acord amb el que disposen 
els articles 117 i la disposició addicional tercera 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: 

 

Exercici 
Aplicació 

pressupostària 
TOTAL 

(IVA exclòs) 
TOTAL 

(IVA inclòs) 



 
 
 
 

 
 

2023 90 92000 63200 124.028,93 € 150.075,01 € 

2024 90 92000 63200 650.424,87 € 787.014,09 € 

2025 90 92000 63200 947.263,05 € 1.146.188,29 € 

TOTAL 90 92000 63200 1.721.716,85 € 2.083.277,39 € 

 
7. Condicionar els acords anteriors a l’aprovació del 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, d’acord amb l’article 125.3 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, 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, segons 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 € 

 
8. Sotmetre l’adjudicació d’aquest contracte a la condició suspensiva de l’efectiva 

consolidació dels recursos que han de finançar-lo. 
 

9. Condicionar l’adjudicació d’aquest contracte a la inscripció en el Registre de la 
Propietat de Granollers del canvi de titularitat de les finques registrals número 52.558, 
52.559, 52.560, 52.561 i 52.562, a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
10. Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant i en la plataforma electrònica 

Vortal. 
 
 
 
Document signat electrònicament. 
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