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Àrea: SERVEIS URBANS
Expedient núm. 2020GSUR000338
Alicia Vila Torrents, llicenciada en dret i funcionària d'administració local amb
habilitació de caràcter nacional, secretària de l’Ajuntament de Figueres(Girona)
CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia
11 de febrer de 2021 ha adoptat l’acord que transcrit literalment diu el següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 d'octubre de 2020 es va
aprovar inicialment el projecte denominat <Reforma per la millora de
l’accessibilitat al Museu de l’Empordà de Figueres>, redactat per l’arquitecte
Jordi Pigem de Palol. El valor estimat del contracte per a l’execució de l’obra, si
escau, és de 201.653€ (dos-cents un mil sis-cents cinquanta-tres euros).
2. El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província el dia 10 de
novembre de 2020, al tauler d’edictes de l’Ajuntament el dia 6 de novembre de
2020 i als setmanaris locals el dia 9 de novembre de 2020, i es va publicar el
projecte al web municipal per facilitar-ne la consulta en aquest mateix termini
d’informació pública.
3. Durant el tràmit d'informació pública no s’han rebut al·legacions.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4. En el tràmit de sol·licitud d'informes preceptius la Direcció General de
Prevenció, extinció d'incendis i salvaments, en resposta a la documentació
remesa per l'Ajuntament de Figueres sobre el conjunt de l'equipament va
emetre informe favorable en relació a la documentació presentada en relació al
Museu de l'Empordà condicionat a l'adopció de les següents mesures que es
contenen en aquell informe.
5. Així mateix, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona en data
11 de desembre de 2020 va autoritzar el projecte de la reforma per a la millora
de l'accessibilitat del Museu de l'Empordà de Figueres, per entendre que resol
adequadament aquesta accessibilitat amb respecte per l’edifici, amb la condició
que es realitzi control arqueològic de totes les obres que afectin el subsòl i a
l’excavació de les restes que puguin aparèixer, atesa l’expectativa arqueològica
d’aquest àmbit. El control arqueològic, d’acord amb la normativa vigent, s’haurà
de realitzar sota la direcció d’un arqueòleg, amb la corresponent autorització de
la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de
30 de setembre, del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002 del Reglament
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
6. El 23 de desembre el redactor va entrar un primer refòs per incloure en un
document unificat les justificacions específiques de les instal·lacions
especialitzades redactades per l'enginyeria Proisotec que va ser sotmès a
revisió i comprovació per part dels serveis tècnics municipals.
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7. El 29 de gener de 2021 el redactor del projecte ha presentat el document
refòs per a l'aprovació definitiva que sense introduir modificacions ni augmentar
el pressupost incorpora de manera unificada tota la documentació necessària
per a la licitació i l'execució de les obres i instal·lacions, amb les memòries
justificatives de les especialitats i els seus esquemes, la justificació de preus,
l'estat d'amidaments i l'aplicació de pressupost inclosa la previsió de control
arqueològic d'acord amb la condició de l'informe favorable de Cultura.
8. El projecte, en haver estat redactat per tècnic extern a l'administració i als
efectes de l'article 36 del ROAS i de la disposició addicional segona del text
refòs de la Llei de Contractes en relació a l'establert a l'article 125 sobre
supervisió de projectes, ha estat examinat pels serveis tècnics municipals de
l'Ajuntament de Figueres (informe de data 4 de febrer)
que verifiquen i
informen que aquest no incompleix la vigent normativa urbanística i d'edificació
ni les prescripcions sectorials que regulen la matèria i també que el text refós
no introdueix modificacions ni augmenta el pressupost del projecte aprovat
inicialment.
Fonaments jurídics
L’art. 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
Protecció de la Legalitat Urbanística, remet al Decret 179/1995, de 13 de juny,
que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya (“ROAS”) per a la determinació del règim aplicable a la tramitació del
projecte corresponent, i afegeix que mitjançant l’aprovació d’aquests projectes,
l’òrgan competent controla l’adequació de les obres projectades a les
determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic, sense que necessitin
llicència urbanística prèvia a la seva execució material.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En aquest sentit, la competència de l’Ajuntament de Figueres per tramitar i
aprovar els projectes d’obres que els corresponguin o les memòries valorades,
en el seu cas, deriva de l’article 38 ROAS que estableix que “l’aprovació dels
projectes d’obres ordinàries correspondrà als diferents òrgans de les entitats
locals, segons la distribució de competències en matèria de contractació (...) a
no ser que la seva execució comporti expropiació forçosa, cas en el qual
hauran de ser aprovades pel ple de la corporació”.
Per determinar l’òrgan competent, doncs, dins l’Ajuntament de Figueres, cal
tenir en compte que l’art. 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (“LCSP”), contempla que l’aprovació del projecte
correspon a l’òrgan de contractació, que, de conformitat amb la Disposició
Addicional Segona de la mateixa norma, és l’Alcalde de la Corporació quan el
valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni la
quantia de 6 milions d’euros.
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Així mateix, d’acord amb el Decret de delegació de funcions de l’Alcaldessa a la
Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2019 (punts 17 i 18), i el Decret de la
mateixa data de delegació de funcions en diferents regidors, es dedueix que
l’òrgan competent per a l’aprovació del projecte pot variar en funció del valor
estimat del contracte per a l’execució de cadascun dels projectes, atès que
aprova el projecte el propi òrgan de contractació. En aquest sentit, doncs, i pel
que fa als contractes d’obra, són compentents els següents òrgans:
Tipus de Valor estimat
contracte
contracte
inferior a 40.000 € (art. 118 LCSP)
menor
contracte
major
contracte
major
qualsevol
si
comporta
expropiació

Òrgan
competent
Regidor
delegat
per
Alcaldia
a partir de 40.000 € (art. 118 LCSP) i fins a un 10% Junta
de
dels recursos ordinaris del pressupost, o en tot cas, un Govern Local
màxim de 6 milions d’euros i una duració no superior a
4 anys (D.A.2a LCSP)
a partir d’un 10%, dels recursos ordinaris del Ple
pressupost, o en tot cas, a partir de 6 milions d’euros i
una duració superior a 4 anys (D.A.2a LCSP)
Ple
---

De conformitat amb aquest quadre – resum, la competència per a l’aprovació
del present projecte correspon a la Junta de Govern Local per delegació de
l'alcaldia.
En el present cas, i de conformitat amb la documentació obrant al present
expedient, consta que s’han realitzat els tràmits corresponents, i de conformitat
amb el procediment legalment establert, concretament, a l’art. 37 ROAS, que
exigeix:
1. Acord d’aprovació inicial
2. Informació pública (30 dies)
3. Aprovació definitiva

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

També serà d’aplicació la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern i resta de normativa concordant.
Per tot això, la Secretària informa favorablement en relació a la tramitació
d’aquest expedient.
Vistes les anteriors determinacions, la Junta de Govern Local, per delegació de
l'alcaldia presidència, proposa l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar definitivament el text refós del projecte denominat <Reforma per la
millora de l’accessibilitat al Museu de l’Empordà de Figueres>, redactat per
l’arquitecte Jordi Pigem de Palol. El valor estimat del contracte per a l’execució
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de l’obra, si escau, és de 201.653€ (dos-cents un mil sis-cents cinquanta-tres
euros).
2n.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.
3r.- Publicar el projecte aprovat definitivament al portal de la transparència, per
al seu accés i consulta pública, d’acord amb el que disposa l’article 10.1,d) de
la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i
bon govern.”
I per tal que així consti, signo el present certificat amb el vistiplau de
l’Alcaldessa Presidenta a data de la signatura electrònica.
Vist-i-plau
[Firma01-01]

[Firma02-01]
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