
 
 
 
 

 

OD-09 
PRESIDÈNCIA 
Ple extraordinari, de 21 de desembre de 2022 
CI, de 16 de desembre de 2022 
 
Dictamen Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000583, de 30 de novembre, de 
modificació de la clàusula 7.1 del Plec de clàusules administratives particulars que 
regeix 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), amb número d’expedient 2022-43-M. 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2022PRES000583, de 30 de novembre, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de novembre de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 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. 

 
2. El 24 de novembre de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va publicar l’anunci de la licitació 

en el perfil del contractant i en la plataforma de contractació electrònica Vortal. 
 

3. Els serveis tècnics del Consell Comarcal del Vallès Oriental han detectat un error en la clàusula 7.1 
del Plec de clàusules administratives particulars en relació amb l’import corresponent al pressupost 
base de licitació pel que fa a la part 1, de redacció de projecte, el pressupost total, IVA exclòs, i el 
pressupost total IVA inclòs. 
 
En concret, on diu: 
 
“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 € 

“  
 
Ha de dir: 
 



 
 
 
 

 

“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-CINC CÈNTIMS (1.721.716,85 €), IVA exclòs.  

 
Incloent l’IVA, aquest pressupost és el següent: 

 

Part 1, de redacció de projecte 124.028,93 € 

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

Pressupost TOTAL (IVA exclòs) 1.721.716,85 € 

IVA (21%) 361.560,54 € 

Pressupost TOTAL (IVA inclòs) 2.083.277,39 € 

“  
 

4. Aquest error també apareix al punt 4.1 de l’anunci de la licitació publicat al perfil del contractant. 
 

5. Tenint en compte que es tracta d’un error aritmètic que afecta al sumatori del pressupost base de 
licitació en un cèntims d’euro no és necessari procedir a ampliar el termini de presentació d’ofertes. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 122, apartat primer, 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,-en endavant LCSP-, pel que fa a la 
modificació del plec de clàusules administratives particulars amb posterioritat a la aprovació de la 
licitació per error material, de fet o aritmètic.  
 

2. L’apartat 2, de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques pel que fa a la rectificació d’errors.  
 

3. L’article 13.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència de la Presidència per exercir 
accions judicials i administratives en cas d'urgència. 
 
 

Per això, 
 
DECRETO: 
 

1. Modificar la clàusula 7.1 del  Plec de clàusules administratives particulars que regeix 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), amb número 
d’expedient 2022-43-M, en el sentit següent: 
 
On diu: 
 
“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 € 

“  
 
Ha de dir: 
 
“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-CINC CÈNTIMS (1.721.716,85 €), IVA exclòs.  

 
Incloent l’IVA, aquest pressupost és el següent: 

 

Part 1, de redacció de projecte 124.028,93 € 

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

Pressupost TOTAL (IVA exclòs) 1.721.716,85 € 

IVA (21%) 361.560,54 € 

Pressupost TOTAL (IVA inclòs) 2.083.277,39 € 

“  
 

2. Modificar el punt 4 apartat 1 de l’anunci de 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), amb número 
d’expedient 2022-43-M, en el sentit següent: 
 
On diu: 
 
“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 € 

“  
 
Ha de dir: 
 
“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-CINC CÈNTIMS (1.721.716,85 €), IVA exclòs.  

 
Incloent l’IVA, aquest pressupost és el següent: 

 

Part 1, de redacció de projecte 124.028,93 € 



 
 
 
 

 

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

Pressupost TOTAL (IVA exclòs) 1.721.716,85 € 

IVA (21%) 361.560,54 € 

Pressupost TOTAL (IVA inclòs) 2.083.277,39 € 

“  
 

3. Publicar el contingut d’aquest decret en el perfil del contractant i en la plataforma electrònica de 
contractació Vortal tot actualitzant en les esmentades plataformes els imports corresponents. 

 

4. Ratificar aquest decret en la propera sessió que celebri el Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.” 

 
2. El 16 de desembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 d’octubre de 2019, en 
el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental la competència 
per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-
ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent reunió que es celebri.  
 
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de 
fets. 
 
 
Document signat electrònicament. 
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