INFORME TÈCNIC
Assumpte: Iniciar la licitació del contracte d’obres del Projecte de rehabilitació de les
façanes de l’edifici municipal de Can Puntes (obra núm. 69/18)
Expedient número 32/2018/97
Fets:
Primer Les façanes de l’edifici municipal de Can Puntes, situat al carrer Santa Elisabet
16, presenta deficiències constructives i d’acabats superficials a la façana, com són els
estucats esgrafiats i elements metàl·lics, així com millorar l’accés a la planta coberta.
Aquest edifici històric està catalogat en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic i Arqueològic de Granollers.
Segon La Junta de Govern Local de I'Ajuntament, en sessió celebrada el 27 de
novembre de 2018, va aprovar inicialment el Projecte de rehabilitació de les façanes
de l’edifici municipal de Can Puntes (obra núm. 69/18), que inclou l'Estudi bàsic de
Seguretat i Salut, amb un pressupost de 76.572,62 euros més la quantitat de
16.080,25 euros en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 92.652,87 euros,
redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes.
L’edicte d’aprovació definitiva del Projecte de rehabilitació de les façanes de l’edifici
municipal de Can Puntes es va publicar en el BOPB de data 14 de març de 2019, en el
DOGC número 7861 de 10 d’abril de 2019 i en tauler electrònic d’aquesta corporació.
Aquest projecte té caràcter d’obra local ordinària, d’acord amb el ROAS i els articles 13
i 232 de la Llei 9/2017 de la Llei de contractes, defineix les característiques de les
obres a executar, queda determinada en precisió l'idoneïtat, naturalesa i extensió de
les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte.
Tercer El 4 de juliol de 2019 es va emetre l’Acta de replantejament de l’esmentat
projecte on es fa constar que s’ha efectuat el replanteig del Projecte objecte del
contracte d’obres, s’ha comprovat la realitat geomètrica de l’obra i la disponibilitat dels
terrenys, d’acord amb l’article 236 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic,
conforme es totalment viable l’esmentat projecte.
Quart Ateses les característiques del Projecte de rehabilitació de les façanes de
l’edifici municipal de Can Puntes es considera com a procediment més adequat, el
procediment obert simplificat sumari i tramitació ordinària, d’acord amb el que estableix
l’article 159.6 de la Llei de Contractes del Sector públic.
Per aquest motiu es necessari iniciar l’expedient de licitació per a contractar l’execució
de l’obres del Projecte de rehabilitació de les façanes de l’edifici municipal de Can
Puntes (obra núm. 69/18) per un import màxim de 76.572,62 euros més la quantitat de
16.080,25 euros en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 92.652,87 euros, a
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càrrec de l’aplicació pressupostària J4100.92041.63206 Rehabilitació edifici municipal
Can Puntes.
El responsable del contractes es el senyor David Ruíz Nieto, arquitecte tècnic del
Servei d’Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers.
Cinquè Que l’execució de les obres del Projecte objecte de la contracta està
subvencionat per la Diputació de Barcelona amb un ajut econòmic de 60.000,00 euros
(codi XGL 18/X/261743), en el marc de la Línia de suport 5 Edificis singulars i
elements patrimonials del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments
locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
El termini d'execució d'aquesta actuació comença l'1 de novembre de 2017 fins al 31
d’octubre de 2019.
El termini de justificació de les despeses finalitza el 15 de novembre de 2019.
Sisè El finançament de l’execució de les obres objecte de la licitació es desglossa
segons el detall següent:
Obra a licitar
Projecte de rehabilitació de
l’edifici municipal de Can Puntes
(obra núm. 69/18).
Codi XGL
18/X/261743

Finançament
Pressupost
(IVA inclòs) Subvenció DIBA Ajuntament
92.652,87

60.000,00

32.652,87

Setè Hi ha crèdit suficient i adequat per fer front a les despeses d’execució d’aquest
projecte a l’aplicació pressupostària J4100.92041.63206 Rehabilitació edifici municipal
Can Puntes.
Fonaments de dret:
El projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que
disposen els 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, 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.
L’article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local,
modificada per la Llei 27/1013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, la conservació i rehabilitació de l’edificació és competència
municipal.
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.
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Articles 28, 116 i 117 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.
Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a la designació del responsable del contracte.
Article 159.6 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel
que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert simplificat sumari.
Proposo:
Primer Iniciar la licitació per adjudicar el contracte d’obres per executar el Projecte de
rehabilitació de les façanes de l’edifici municipal de Can Puntes (obra núm. 69/18) per
un import màxim de 76.572,62 euros més la quantitat de 16.080,25 euros en concepte
del 21% d’IVA, que fa un total de 92.652,87 euros, redactat pels tècnics municipals del
Servei d'Obres i Projectes, a càrrec de l’aplicació pressupostària J4000.92041.63206,
mitjançant el sistema de procediment obert simplificat sumari i tramitació ordinària.
L’execució d’aquestes obres està subvencionada per la Diputació de Barcelona amb
una aportació econòmica de 60.000,00 euros (codi XGL 18/X/261743), en el marc de
la Línia de suport 5 Edificis singulars i elements patrimonials del Programa
complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019.
Segon Autoritzar la despesa de 76.572,62 euros més la quantitat de 16.080,25 euros
en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 92.652,87 euros per a l'adjudicació del
contracte d’obres per executar el Projecte de rehabilitació de les façanes de l’edifici
municipal de Can Puntes (obra núm. 69/18), a càrrec de l’aplicació pressupostària
J4100.92041.63206 Rehabilitació edifici municipal Can Puntes .
Tercer Que es redactin els plecs de clàusules administratives particulars que han de
regir el contracte i el seu procés d’adjudicació.
Quart. Designar com a responsable del contracte al senyor David Ruiz Nieto,
arquitecte tècnic del Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament, d'acord amb l'article
62 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El cap de Servei d’Obres i Projectes.

Signat digitalment per ANTONIO CORRAL
PALACIOS
Data: 04/07/2019 14:04:03

Granollers, 04/07/2019
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