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AVT/egv 
 

DECRET 
 
 1. Els serveis tècnics municipals han redactat la < Memòria valorada per la 
millora de les condicions de ventilació natural i adaptació d'espais de treball de 
l'edifici de seveis del Firal >. El valor estimat del contracte per a l’execució de 
l’obra, si escau, és de 15.482,72€ (quinze mil quatre-cents vuitanta-dos euros 
amb setanta-dos cèntims), IVA inclòs.  
 
 
4. L’aprovació d’un projecte d’obra o d'una memòria valorada correspondrà a 
l’òrgan que tingui atribuïda la competència per contractar (articles 52 i 53 del 
TRLMRLC), podent correspondre a L’Alcalde/ssa o al Ple segons l’atribució de 
competències en matèria de contractació en les entitats locals establerta a la 
Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. Aquesta disposa que : “1. Corresponen als 
alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de 
contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, 
els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i 
els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre 
que el import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada. 2. Corresponen al Ple les competències com a òrgan de 
contractació respecte dels contractes esmentats a l'apartat anterior que 
subscrigui l'entitat local, quan pel seu valor o durada no corresponen a l'alcalde 
o president de l'entitat local, d'acord amb l'apartat anterior”.  
 
Per altre banda, també s'haurà de tenir en compte si les obres que es 
descriuen en la memòria valorada, en el cas de tenir el caràcter o naturalesa 
d'una obra d'inversió s’ha inclòs o previst al pla d’inversions del Pressupost 
municipal (article 166.1.a) de la Llei d’hisendes locals).  
 
En el cas concret l’òrgan competent per a l’aprovació de la < memòrica 
valorada per la millora de les condicions de ventilació natural i adaptació 
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d'espais de treball de l'edifici de seveis del firal > tant per raó de la quantia com 
per tractar-se d’una obra de conservació i manteniment és l’Alcalde President.  
 
Fonaments de dret  
 
L’article 12 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, classifica les obres ordinàries en grups. 
Dins d’aquests hi ha les obres de conservació i manteniment (article 12.5), que 
són les que tenen per objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer 
transcurs del temps o per l'ús natural del bé. Així mateix, l’art. 232.c) LCSP 
recull el supòsit de les obres de conservació i manteniment dins la classificació 
de les obres.  
 
Les obres que es descriuen en aquesta Memòria, tenen la naturalesa d’obra 
municipal ordinària. De conformitat amb l’informe tècnic obrant a l’expedient, la 
Memòria objecte d’aprovació conté els documents necessaris per identificar el 
seu objecte així com els elements per a dur a terme la seva execució.  
 
Vist la memòria valorada i de conformitat amb l’informe tècnic, es conclou que 
les obres objecte d’aprovació tenen la consideració d’obres menors de 
conservació i manteniment, i que en base a la normativa exposada n’és 
suficient l’aprovació d’una memòria valorada, ja que no seria necessària 
l’aprovació d’un projecte d’obra.  
 
Les obres que es defineixen en aquesta memòria valorada no venen previstes 
en el pla d’inversions de l’Ajuntament.  
 
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. 
 
Ara bé, l’article 35.2 de l’esmentat reglament estableix que les obres de 
conservació i manteniment seran objecte d’un pressupost i, al igual que el que 
s’estableix a l’article 34 per les obres de reparació menors, si la seva quantia 
excedeix de 30.050,61 € o de la que la normativa aplicable a Catalunya 
determini en endavant, s'haurà d'incorporar una memòria i la documentació 
tècnica o administrativa necessària per definir, executar i valorar les obres i 
treballs que exigeixin les reparacions.  
 
Pel que fa a la seva tramitació, l’article 37.6 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix 
que per les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o simples 
instal·lacions complementaries en edificis de les entitats locals, serà suficient 
l’aprovació, per l’òrgan competent de la Corporació, de la documentació a que 
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fa referència l’article 34 i 35, o sigui, l’aprovació de la memòria, la 
documentació tècnica o administrativa necessària per definir, executar i valorar 
les obres i treballs, i un pressupost (si es tracta d’obres de conservació i 
manteniment), sense que sigui necessari el tràmit d’informació pública 
necessari per l’aprovació de projectes d’obres ordinàries.  
 
En matèria de prevenció de riscos, el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals.  
 
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.  

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 (o en aquest 
cas memòria valorada), atès que aprova el projecte el propi òrgan de 
contractació. En aquest sentit, doncs, i pel que fa als contractes d’obra, són 
competents els següents òrgans:  

Tipus de 
contracte  

Valor estimat Òrgan 
competent 

contracte 
menor 

inferior a 40.000 € (art. 118 LCSP) Regidor 
delegat per 
Alcaldia 

contracte 
major  

a partir de 40.000 € (art. 118 LCSP) i fins a un 
10% dels recursos ordinaris del pressupost, o 
en tot cas, un màxim de 6 milions d’euros i una 
duració no superior a 4 anys (D.A.2a LCSP) 

Junta de 
Govern Local  

contracte 
major 

a partir d’un 10%, dels recursos ordinaris del 
pressupost, o en tot cas, a partir de 6 milions 
d’euros i una duració superior a 4 anys (D.A.2a 
LCSP) 

Ple  

qualsevol 
si 
comporta 
expropiació 

--- 

Ple  

 
De conformitat amb aquest quadre – resum, la competència per a l’aprovació 
de la present memòria valorada correspon al Regidor delegat per Alcaldia. 
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Per tot això, la secretaria de l’Ajuntament informa favorablement l’aprovació de 
la present memòria valorada. 
 
Per tot això, la Regidoria delegada del servei de Serveis Urbans, Espai 
Públic, Obra Pública i Manteniment, per delegació de l'Alcaldia Presidència 
resol: 
 
1r.- Aprovar la < Memòria valorada per la millora de les condicions de ventilació 
natural i adaptació d'espais de treball de l'edifici de seveis del Firal > amb un 
pressupost d’execució per contracte, que inclou IVA, de 15.482,72€ (quinze mil 
quatre-cents vuitanta-dos euros amb setanta-dos cèntims. 
 
2n.- Publicar l'anunci d'aprovació de la < Memòria valorada per la millora de les 
condicions de ventilació natural i adaptació d'espais de treball de l'edifici de 
seveis del Firal >, al Butlletí Oficial de la Província. 
 
3r.- Publicar la Memòria Valorada aprovada 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.   
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
Decret signat per la Regidoria delegada del servei de Serveis Urbans, Espai 
Públic, Obra Pública i Manteniment i per la secretària de la corporació que en 
dona fe. 
 [Firma01-01] [Firma02-01] [Firma03-01] 
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