Àrea de Territori i Sostenibilitat

INFORME TÈCNIC
Assumpte: Iniciar la licitació del contracte d’obres per l’execució del Projecte constructiu del
vial de connexió amb el nou complex hospitalari del sector W de Granollers (fase 1) (obra
57/21)
Expedient: 5/2021/98
Antecedents:
I.-El Servei Català de la Salut promou l’ampliació i modernització de l’Hospital General de
Granollers mitjançant un nou edifici polivalent que s’hi integri funcionalment. L’ampliació i
modernització de l’Hospital General de Granollers contribuirà al compliment dels interessos
municipals.
II.- Atès que els terrenys on es vol ampliar l’Hospital es troben en part inclosos en el sector
W del POUM de Granollers, el 28 de gener de 2021 la Comissió Territorial de Catalunya va
emetre informe favorable, als efectes de l’article 190.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya, sobre l’expedient del projecte per a la implantació del nou edifici polivalent a
l’Hospital de Granollers, al terme municipal de Granollers, tramés pel Departament de Salut,
per les raons d'urgència i excepcional interès públic que resulten del propi expedient. Així
mateix acordava elevar l’expedient al conseller de Territori i Sostenibilitat per tal que, si
s’escau, l’elevi al Govern de la Generalitat a fi i efecte que acord i l'execució immediata del
projecte, amb exempció de la llicència urbanística, i ordeni a l’Ajuntament de Granollers la
tramitació del Pla parcial del sector W previst al Pla d’ordenació urbanística municipal.
III.-Mitjançant acord de Govern de la Generalitat de 16 de març de 2021 s’aprovà la
construcció del nou edifici polivalent vinculat a l’Hospital de Granollers , impulsat pel
Departament de Salut, amb exempció de llicència urbanística per raons d’urgència i
excepcional interès públic.
IV.- El 23 de desembre de 2020 es va subscriure el Protocol 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.
En aquest protocol se li encomana a l’Ajuntament a través del planejament:
 Garantir un sòl total per a l’ampliació ocupable per a un futur immediat en planta
baixa entorn els 4.000 m2 i un sostre edificable en tres plantes, suficient per construir
un nou centre polivalent que disposi entorn els 10.000 m2 de sostre edificable
hospitalari i espais d’instal·lacions en planta parcialment coberta, sota la directriu de
permetre la seva completa integració funcional amb la resta de l’Hospital General de
Granollers com amb l’entorn urbanístic incorporant al Pla del sector la reserva
d’edificabilitat adequada per fer possibles ampliacions de futur fins a una alçada i un
sostre total màxim a concretar durant els treballs de desenvolupament del Pla.
 Incloure en el planejament un estudi de mobilitat per resoldre els accessos i circuits
d’accés en l’entorn de l’Hospital ampliat, tant a usuaris (pacients i familiars),
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professionals i personal, com per al conjunt de requeriments logístics, d’aparcament,
etc., i accelerar el màxim possible la urbanització de la vialitat i accessos entorn
del recinte Hospitalari, derivats de l’actuació d’ampliació que es planteja en el present
protocol.
 El planejament definirà la vialitat definitiva del sector. Si aquest exigís habilitar la
vialitat general, rotondes d’accés o espais d’aparcament derivats de l’ampliació, o
altres servituds o afectacions dels terrenys no conegudes, no implicarien obligacions
de despesa a càrrec del Catsalut
El sector, amb una superfície de 96.400 m2, està situat en el límit nord-est del municipi, en
els terrenys que s’enfilen per darrera l’Hospital de Granollers fins a la carena del turó de la
torre Pinós. Conjuntament amb el sector urbanitzable delimitat V2 de caràcter industrial, ha
de desenvolupar els terrenys entre el terme municipal de Les Franqueses del Vallès i la C251, entrada nord-est a la ciutat.
V.- La Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2020 va aprovar inicialment el canvi de
modalitat del sistema d’actuació urbanística en el Sector Urbanitzable delimitat W de
Granollers, passant del sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica a la
modalitat de cooperació, amb la voluntat d'agilitzar el desenvolupament d'aquest sector.
Essent d'interès de l’Ajuntament de Granollers i de Granollers Promocions, SA que la
redacció del planejament derivat (Pla Parcial) i dels instruments de gestió urbanística
(projectes d’urbanització i reparcel·lació) del Sector W del POUM de Granollers siguin dutes
a terme per part de Granollers Promocions, es va efectuar el corresponent encàrrec de
gestió i a la vista dels fets exposats, es va encarregar la redacció del projecte Constructiu
del vial de connexió amb el nou complex hospitalari del sector W de Granollers (fase 1),
implícit en l’obra d’ampliació de l’Hospital, davant la necessitat d’avançar en l’execució de
part de l’estructura viària del sector d’acord amb el planejament que està en fase d’execució.
Fets:
Primer La Junta de Govern Local de data 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) (obra 57/21), que inclou l’Estudi de seguretat i salut, amb un pressupost
estimat de 810.449,31 euros més la quantitat de 170.104,36 euros corresponent al 21%
d'IVA, que fa un total de 980.643,67 euros, redactat per Paymacotas Engineering de
conformitat amb els antecedents exposats.
L’objectiu de l’execució d’aquest vial de connexió és restablir la supressió del vial suprimit a
fi i efecte de 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.
També 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.
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
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executar, queda determinada en precisió l'idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats
que hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte.
Segon L’edicte d’aprovació inicial s’ha publicat en el BOBP de 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
El 5 d’octubre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el Projecte
Projecte constructiu del vial de connexió amb el nou complex hospitalari del sector W de
Granollers (fase 1) (obra 57/21).
Tercer Atès que d’acord amb el Protocol citat en l’expositiu Primer, el planejament definirà
la vialitat definitiva del sector. Si aquest exigís habilitar la vialitat general, rotondes d’accés o
espais d’aparcament derivats de l’ampliació, o altres servituds o afectacions dels terrenys no
conegudes, implicarien obligacions de l’Ajuntament de Granollers d’incloure en el
planejament un estudi de mobilitat per resoldre els accessos i circuits d’accés en l’entorn de
l’Hospital ampliat,., i accelerar el màxim possible la urbanització de la vialitat i accessos
entorn del recinte Hospitalari, de manera que en paral·lel a l’aprovació del projecte
d’urbanització (fase 1) del vial del sector W d’accessos al complex hospitalari cal també la
disponibilitat dels terrenys per a l’execució d’aquest vial ,aconseguits mitjançant convenis de
cessió anticipada per part dels propietaris afectats pel seu traçat.
Quart L’Ajuntament de Granollers i tres propietaris afectats per la construcció del vial de
l’Hospital convenen en la importància per al municipi d’avançar el desplegament del
planejament derivat del sector W del POUM de Granollers, que entre d’altres ha de permetre
la renovació i ampliació dels equipaments hospitalaris al municipi, així com l’assoliment, amb
el calendari que s’acordi, de la resta d’objectius tant d’interès públic com privat que comporta
el desenvolupament del sector establerts al planejament general, mitjançant la subscripció
de convenis de cessió anticipada de les finques afectades.
Per això, i mitjançant resolucions d’Alcaldia es van aprovar els següents convenis de cessió
anticipada:
- Conveni de cessió anticipada de porcions de finques per executar de manera anticipada
la Fase 1 del vial previst al sector W del POUM de Granollers. Aprovat per resolució
número E-11865/2021, de 25 de novembre.
- Conveni per executar de manera anticipada la fase 1 del vial previst al sector W del
POUM de Granollers. Aprovat per resolució número E-11861/2021, de 25 de novembre.
- Conveni de col·laboració en relació a les finques incloses al sector W. Aprovat per
resolució número E-11800/2021, de 22 de novembre.
Els convenis coincideixen en la conveniència de garantir als propietaris inclosos dins del
sector urbanitzable W, que més enllà de la redacció del document del Pla Parcial Urbanístic i
els documents de gestió, i de l’execució avançada de les infraestructures necessàries per al
funcionament del futur hospital i a través de tres convenis aprovats per les Resolucions
descrites cedeixen de forma anticipada, gratuïta i lliure de càrregues a l’Ajuntament de
Granollers la porció de la finca necessària per executar de manera anticipada la fase 1 del
vial del sector W d’accessos al complex Hospitalari.
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Les tres cessions anticipades, gratuïtes i lliure de càrregues a l’Ajuntament de les porcions
de finques necessàries per executar de manera anticipada la fase 1 del vial del sector W
d’accessos al complex Hospitalari.
Cinquè El 2 de desembre de 2021 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.
Sisè Ateses les característiques del Projecte constructiu del vial de connexió amb el nou
complex hospitalari del sector W de Granollers (fase 1) (obra 57/21) es considera com a
procediment més adequat, el procediment obert i tramitació ordinària, d’acord amb el que
estableix l’article 156 de la Llei de Contractes del Sector públic.
Per aquest motiu es necessari iniciar l’expedient de licitació per a contractar l’execució de
les obres del 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 170.104,36 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.
Es proposa la següent classificació d’empreses contractistes per a la realització de les obres
objecte d’aquesta licitació, d’acord amb el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RD 1098/2001, de 12 d’octubre):
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

G)
Vials i paviments

6

4

El desglòs de costos són els que s’indiquen a continuació:
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL VIAL DE CONNEXIÓ AMB EL NOU COMPLEX HOSPITALARI AL SECTOR W DEL PLA GENERAL
DE GRANOLLERS: FASE 1

COST DIRECTE
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

PEM

DESPESSES GENERALS

DG 13%

88.536,48

BENEFICI INDUSTRIAL

BI 6%

40.862,99

subtotal

681.049,84

COST INDIRECTE

681.049,84
88.536,48
40.862,99

810.449,31

IVA

21,00 %

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRATA

PEC

170.194,36
980.643,66

170.194,36
721.912,83

258.730,83

Per la correcta execució de l’objecte del contracte i per la necessitat de coordinar l’execució
de les diferents prestacions, aquest contracte no és susceptible de divisió en lots.
Setè En els criteris de valoració de qualitat d’aquest contracte, entre aquells que
s’estableixen en els Plecs administratius, es tindrà en especial consideració el Pla de treballs
per l’execució de les obres i la proposta de termini d’execució d’obres, així com
l’ambientalització i gestió ambiental (reducció de l’impacte ambiental i pla de residus) i
l’autocontrol de qualitat.
Vuitè El responsable dels contractes serà el senyor Roger Bellavista Fortuny, enginyer
tècnic del Servei d'Obres i Projectes de l’Ajuntament de Granollers.
Vuitè Hi ha crèdit suficient i adequat per fer front a les despeses d’execució d’aquest
projecte a l’aplicació pressupostària de l’exercici 2021 K3102/15321/61936 Nou vial sector
W accés Hospital, i caldrà dotar de consignació suficient i adequat a aquesta partida per
l’exercici 2022, mitjançant la declaració de pluriennalitat del contracte d’obres (obra 57/21).
Onzè D’acord amb les previsions pressupostàries de l’Ajuntament de Granollers així com
les terminis d’obra previstos per l’execució de la construcció d’un nou vial de connexió amb
el nou complex hospitalari, a l'aplicació pressupostària K3102/15321/61936 Nou vial sector
W accés Hospital es va carregar tot el crèdit disponible per a l'any 2021 i es declarava la
plurianualitat del contracte d'acord amb el desglossament següent:
Anualitat

Aplicació
pressupostària

Base
imposable

21% IVA

TOTAL

2021

K3102/15321/6193

413.223,14

86.776,86

500.000,00

2022

K3102/15321/6193

397.226,17

83.417,50

480.643,67

Import total licitació

810.449,31

170.194,36

980.643,67
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Aquesta distribució comporta que el crèdit compromès per l’exercici vinent és el 96,12% del
crèdit compromès per l’exercici 2021, superant el 70% establert i pel que es fa necessari
autoritzar elevar el percentatge d’acord amb el propi redactat del Text refós de la Llei
d'hisendes locals que preveu dues excepcions al compliment d'aquests percentatges en els
apartats 3, 4 i 5 de l'article 174 i apartats 3, 5 i 6 de les Bases d’execució del Pressupost de
2021 de l’Ajuntament de Granollers. El 27 de juliol de 2021, el Ple de la corporació va
aprovar elevar el percentatge de l’anualitat de l’exercici 2022.
La motivació ve determinada per la necessitat de la premura de l’execució d’aquest nou vial,
i be donada perquè la construcció de l’ampliació del Hospital comportarà la ocupació dels
terrenys que ocupa el vial d’accés i la desaparició del mateix a l’aparcament del Hospital que
amb l’ampliació quedarà fora de servei. Per això es imprescindible que es creí un nou accés
al aparcament i per això en comptes de fer un vial provisional es creu mes adient construir el
futur vial d’accés al sector W que es el que permetrà també l’accés al nou parc que es
desenvoluparà en els terrenys que no seran edificables del sector.
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 del règim local, modificada per la
Llei 27/1013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
pel que fa a la competència municipal en matèria de conservació i rehabilitació de
l’edificació.
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.
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 99.3 Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la divisió per lots.
Article 156 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.
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
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Proposo:
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 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 xx/21) amb càrrec de
l’aplicació pressupostària K3102/15321/61936 Nou vial sector W accés Hospital i la
distribució pluriennal provisional següent:
Anualitat

Aplicació pressupostària

Base
imposable

21% IVA

TOTAL

2021

K3102/15321/6193

413.223,14

86.776,86

500.000,00

2022

K3102/15321/6193

397.226,17

83.417,50

480.643,67

Import total licitació

810.449,31

170.194,36

980.643,67

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 Que es redactin els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte i el seu procés d’adjudicació.
Cinquè 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.
El cap de Servei d’Obres i Projectes

Granollers, 02/12/2021
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