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

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
24 de setembre de 2019 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Assumpte: Iniciar la licitació del contracte de caràcter privat per a l’adquisició d’un immoble
a Granollers per complementar i ampliar les activitats de l’equipament municipal de Can
Muntanyola
Número Expedient: 2019/080 (34/2019/43)
Fets:
1.- Can Muntanyola és un equipament propietat de l’Ajuntament de Granollers, que gestiona
l’entitat municipal Granollers Mercat, on s’ubica el Centre de Serveis a les Empreses, un
equipament que acull serveis i activitats dirigides al foment de l'economia de la comarca i
que proporciona tot tipus de serveis a l’empresa i als emprenedors del municipi.
L’antiga masia és també la seu de la delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç,
la qual posa a l’abast de les empreses de la comarca, tots els seus serveis així com la
Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat.
Can Muntanyola també acull els estudis de Grau en Enginyeria de l’Automoció de la UVicUCC, consolidat des del curs 2017-18 amb l’inici del Grau en Enginyeria de l’Automoció,
actualment ja impartint els dos primers cursos amb uns 100 alumnes, i ha de continuar
creixent amb nous espais per desenvolupar l’activitat docent, en aquesta especialitat o altres
de complementaries. Son necessaris espais polivalents, tallers, laboratoris, aules, auditoris,
etc..
La capacitat de creixement de Can Muntanyola és limitada i per tant es veu convenient
disposar de més superfície en algun immoble complementari, que permeti compatibilitzar les
actuals usos com a Centre de Serveis a les empreses i les activitats docents en creixement.
Per això és necessari l’adquisició d’un immoble en un radi màxim de 500 metres a l’entorn
de Can Muntanyola, carrer Palautordera o carrer del Mig del polígon Palou Nord de
Granollers. Preferentment situat en aquest mateix polígon, per complementar i ampliar les
activitats de l’equipament municipal de Can Muntanyola, principalment per ubicar-hi aules
grans, espais polivalents, laboratoris i tallers, principalment situats en plantes baixes, per
facilitar l’accés i la descàrrega dels materials i equips objecte de treball i investigació. La
situació ideal seria disposar a l’entorn d’una superfície construïda per sobre dels 1.000 m2,
en una parcel·la de superfície superior, per garantir l’accessibilitat i mobilitat.
Els Serveis tècnics municipals d’Urbanisme, han valorat que sobre sòl industrial situat en el
Polígon de Palou Nord, el valor de la parcel·la calculada sobre uns 3.000 m2 de superfície,
s’estimaria en 225 €/m2/sòl i sobre una possible edificació existent a l’entorn dels 1.100 m2
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construïts, el valor a aplicar seria d’uns 620 €/m2, el que fixaria un preu màxim de compra
en els 1.400.000 €, Iva exclòs.
2.- Per les característiques d’aquest contracte d’adquisició d’un immoble per a
complementar l’equipament municipal de Can Muntanyola, té la consideració de contracte
privat d’acord amb allò establert en l’article 26.1 de la LCSP.
Es regirà quan a la seva preparació i adjudicació per la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic, i en quan als seus efectes i extinció , li serà d’aplicació la
normativa de dret privat
Es considera com a procediment més adequat, el procediment obert i tramitació ordinària.
La compra d’aquest immoble tindrà la consideració de bé patrimonial sobre el que recaurà el
negoci jurídic entre l’Ajuntament i l’entitat a la qual se li cedirà l’edificació, a través dels
Convenis en curs amb la Universitat de Vic, que establiran els contractes d’arrendament
adients, i per tant l’operació restarà subjecte a l’IVA, el que implicarà que l’Ajuntament tindrà
dret a la deducció de les quotes d’IVA suportades en l’adquisició i adequació de l’edificació.
Per aquest motiu és necessari iniciar l’expedient de licitació per a l’adquisició d’un immoble
a Granollers per complementar i ampliar les activitats de l’equipament municipal de Can
Muntanyola, per un import màxim de 1.400.000,00 euros, IVA exclòs, a càrrec de l’aplicació
pressupostària J2300.24100.62208 Adquisició nau industrial Can Muntanyola.
Atesa la consideració jurídica i fiscal de l’operació, que fa que l’Ajuntament tingui dret a la
deducció de les quotes d’IVA suportades en l’adquisició i adequació de l’edificació, definirà
el procediment del càrrec i imputació de l’aplicació de l’Iva corresponent del 21%, que
comporta una quantitat de 294.400,00 euros. Així encara que el valor del contracte es fixi en
el total de la suma de la base imposable més l’IVA aplicat, és a dir en 1.690.000,00 euros, el
cost de l’operació serà d’ 1.400.000 euros, una vegada aplicada la deducció en les
liquidacions de l’Ajuntament amb l’AEAT.
El responsable del contracte és el sotasignant, gerent de l'Ajuntament de Granollers.
3.- L’objecte de la contracta patrimonial i de caràcter privat d’adquisició d’un immoble per a
complementar l’equipament municipal de Can Muntanyola no es susceptible de divisió en
lots, atesa la seva naturalesa patrimonial.
4.- El Ple de la corporació va aprovar inicialment la modificació del Pressupost de
l’Ajuntament per crèdit extraordinari i es va crear l’aplicació pressupostària 2019
J2300.24100.62208 Adquisició nau industrial Can Muntanyola, per fer front a les despeses
d’execució d’aquest contracte, el qual queda condicionat a l’aprovació definitiva de
l’esmentada modificació de crèdit.
Fonaments de dret :
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
2. Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, aquells
preceptes que segons la disposició final 2a són d’aplicació directa i obligatòria a tores les
Administracions Públiques.
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3. Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/19988, de 17 d’octubre.
4. Article 26.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP), pel que fa als contractes privats.
5. Articles 116 i 131 i següents de la LCSP, pel que fa a la tramitació de l’expedient.
6. Articles 28, 116 i 117 de la LCSP, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació
a realitzar.
7. Article 62 de la LCSP, pel que fa a la designació del responsable del contracte.
8. Article 156 de la LCSP, pel que fa al procediment obert i tramitació ordinària.
Es proposa a la Junta de Govern Local
Primer.- Iniciar la licitació per l’adjudicació del contracte privat per a l’adquisició d’un
immoble a Granollers per complementar i ampliar les activitats de l’equipament municipal de
Can Muntanyola, amb un pressupost màxim de 1.400.000,00 euros més la quantitat de
294.000,00 euros en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 1.694.000,00 euros, a
càrrec de l’aplicació pressupostària J2300.24100.62208 Adquisició nau industrial Can
Muntanyola, mitjançant el sistema de procediment obert i tramitació ordinària.
Segon.- Autoritzar la despesa de 1.400.000,00 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària
J2300.24100.62208 Adquisició nau industrial Can Muntanyola i fixar les apunts comptables
necessaris per l’aplicació de la quantitat de 294.400,00 euros en concepte del 21% d’IVA,
atès el seu caràcter deduïble, el que fa un total de 1.690.000,00 euros per fer front a les
despeses d’aquests contracte patrimonial, de caràcter privat.
Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte.
Quart.- Designar com a responsable del contracte al sotasignant, gerent de l'Ajuntament,
d'acord amb l'article 62 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Cinquè.- Publicar aquesta licitació en el Perfil del contractant, el portal de transparència i l’etauler

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 27/09/2019.

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
27/09/2019
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