Junta de Govern Local
Obres i Projectes
c/Sant Josep 7, 4a planta - 08401 Granollers Tel: 938426640 Fax: 938426702

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
21 de desembre de 2021 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte d'obres (46)
Assumpte: Inici projecte constructiu del vial de connexió amb el nou complex hospitalari del
sector W de Granollers
Número Expedient: 51/2021/46
Fets:

1. Per Acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2021, va aprovar inicialment el
Projecte constructiu del vial de connexió amb el nou complex hospitalari del sector W de
Granollers (fase 1), que inclou l’Estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de
810.449,31 euros més la quantitat de 170.104,36 euros corresponent al 21% d’IVA, que fa
un total de 980.643,67 euros, redactat per Paymacotas Engineering, amb un termini
d’execució de 4 mesos.
L'objecte de les obres és la construcció d’un vial de connexió, amb l’objectiu de restablir la
supressió del vial suprimit per possibilitar la mobilitat a l'entorn de l’Hospital i la plena
funcionalitat i
accessibilitat a l’entorn del complex sanitari comarcal perquè pugui desenvolupar-se amb
normalitat l’accés al centre en el seu dia durant les obres per a l’ampliació de l’Hospital, així
com per assegurar la necessària continuïtat de pas dels camins existents i l’accés a finques
i terrenys presents al voltant del turó de la Torre Pinós i als diferents usos i bosses
d’aparcament.
2. Segons informe del responsable del contracte, la contractació obeeix a la necessitat
d’accelerar el màxim possible la urbanització de la vialitat i accessos entorn el recinte
hospitalari donada l’ampliació plantejada i acordada de l’Hospital General de Granollers.
3. El projecte s’ha aprovat inicialment per edicte d’aprovació inicial i s’ha publicat al BOPB
de data 4 d’agost de 2021, al DOGC número 8475 de 5 d’agost d’enguany i al tauler
electrònic de la corporació des del dia 5 d’agost fins al 17 de setembre de 2021. Durant el
termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació, de manera que
per Acord de la Junta de Govern Local de 6 d’octubre de 2021 es va aprovar definitivament
el Projecte.
4. S'ha efectuat l'acta de replanteig, amb data 02/12/2021, de l’esmentat projecte on es fa
constar que s’ha efectuat el replantejament del Projecte objecte del contracte d’obres, s’ha
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comprovat la realitat geomètrica de l’obra i la disponibilitat dels terrenys, d’acord amb l’article
236 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que s'incorpora a
aquest expedient .
5. Ateses les característiques per a l’execució del present contracte d’obres es considera
com a procediment més adequat el procediment obert i tramitació ordinària, d’acord amb el
que estableix l’article 159.1.a de la Llei de Contractes del Sector Públic.
6. Per aquest motiu és necessari iniciar la licitació per adjudicar el contracte d’obres per
executar el Projecte constructiu del vial de connexió amb el nou complex hospitalari del
sector W de Granollers (fase 1) (obra 57/21), que inclou l’Estudi de seguretat i salut, amb un
pressupost estimat de 810.449,31 euros més la quantitat de 170.194,36 euros corresponent
al 21% d'IVA, que fa un total de 980.643,67 euros, redactat per Paymacotas Engineering, a
càrrec de l’aplicació pressupostària K3102/15321/61936 Nou vial sector W accés Hospital.
El termini d’execució de les obres es fixa en 4 mesos.
7. La distribució pluriennal provisional és la que segueix:

8. Aquesta distribució comporta que el crèdit compromès per l’exercici vinent representa el
96,12% del crèdit compromès per l’exercici 2021, superant així el 70% màxim que preveu
l’article 174 Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. No obstant això, d’acord amb els
apartats 3, 4 i 5 de l’esmentat article, el Ple de la Corporació pot incrementar el percentatge
màxim. D’acord amb els preceptes esmentats, així com amb els apartats 3, 5 i 6 de les
Bases d’execució del pressupost de 2021 de l’Ajuntament de Granollers, en data 27 de juliol
de 2021, el Ple de la Corporació va aprovar mitjançant acord, elevar el percentatge de
l’anualitat corresponent al 2022 del 70 al 96,12%.
9. És necessari condicionar l’aplicació dels recursos corresponents a l’anualitat del 2022 a
l’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2022 a l’aplicació
pressupostària K3102/15321/61936 Nou vial sector W accés Hospital i a l’existència de
crèdit hàbil i suficient.
10. El responsable del contracte d’acord amb l’article 62 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de contractes del sector públic serà:
- El senyor Roger Bellavista Fortuny, enginyer tècnic municipal del Servei d'Obres i
Projectes de l'Ajuntament de Granollers.
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Fonaments de dret
1) L’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a la qualificació dels contractes d'obres .
2) Els articles 28, 116 i 117 i 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar,
i la no divisió en lots, respectivament.
3) L’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a la designació d'un/a responsable del contracte.
4) L’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel

que fa als criteris d’adjudicació.
5) L’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert.
6) Articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, pel que fa a les obres
ordinàries, i la tramitació per la seva aprovació es portarà a terme d'acord a l'article
37 del mateix codi legal i l'article 235 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
7) L’article 25.2.d.) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora del règim local, modificada
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, pel que fa a la competència municipal en matèria
d’infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
8) Protocol de 23 de desembre de 2020 entre l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, que actua a través del Departament de Salut i del Servei Català de la
Salut, l'Ajuntament de Granollers i la Fundació Hospital Asil de Granollers
d’establiment de les bases de col·laboració institucional per a l’ampliació i
modernització de l’Hospital General de Granollers mitjançant un nou edifici polivalent
integrat funcionalment en aquest centre.
Resolc
Primer.- Iniciar la licitació per adjudicar el contracte d’obres per executar el Projecte
constructiu del vial de connexió amb el nou complex hospitalari del sector W de Granollers
(fase 1) (obra 57/21), que inclou l’Estudi de seguretat i salut, amb un pressupost estimat de
810.449,31 euros més la quantitat de 170.194,36 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa
un total de 980.643,67 euros, redactat per Paymacotas Engineering, a càrrec de l’aplicació
pressupostària K3102/15321/61936 Nou vial sector W accés Hospital. amb un termini
d’execució de les obres de 4 mesos, mitjançant el sistema de procediment obert i tramitació
ordinària.
Segon.- Autoritzar una despesa màxima de 810.449,31 euros més la quantitat de
170.194,36 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 980.643,67 euros per a
3/4
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:
13522336440661174175 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

l'adjudicació del contracte d’obres per executar el el Projecte constructiu del vial de connexió
amb el nou complex hospitalari del sector W de Granollers (fase 1) (obra 57/21) amb càrrec
de l’aplicació pressupostària K3102/15321/61936 Nou vial sector W accés Hospital i la
distribució pluriennal provisional següent:

Tercer.- Declarar la pluriennalitat de la despesa anterior de 397.226,17 euros més la
quantitat de 83.417,50 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 480.643,67 euros
que s’executarà a l’any 2022, i condicionar l’aplicació de recursos autoritzats en l’acord
segon a l’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2022 a l’aplicació
pressupostària K3102/15321/61936 Nou vial sector W accés Hospital i a l’existència de
crèdit hàbil i suficient.
Quart.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir la
tramitació de l'expedient per a l'adjudicació de les obres d'execució del projecte esmentat en
el punt primer.
Cinquè.- Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant del web
municipal.
Sisè.- Designar com a responsable del contracte al senyor Roger Bellavista Fortuny,
enginyer tècnic municipal del Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament, d'acord amb l'article
62 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Setè.- Comunicar l’acord al departament de Comptabilitat de l’Ajuntament, als efectes
oportuns.
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 22/12/2021.
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