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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU SERVEIS TECNICS
MUNICIPALS

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE MODIFICAT DE LES
OBRES ORDINÀRIES DE CONSTRUCCIÓ DEL BLOC DE
NÍNXOLS NÚMERO 6 AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE
SALOU. (EXPEDIENT NÚMERO 3741/2021).

Localització de l'activitat

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 23 DE
JUNY DE 2022 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
401.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE MODIFICAT DE LES OBRES
ORDINÀRIES DE CONSTRUCCIÓ DEL BLOC DE NÍNXOLS NÚMERO 6 AL
CEMENTIRI MUNICIPAL DE SALOU. (EXPEDIENT NÚMERO 3741/2021).
Fets
1. El 26 de maig de 2021, el Ple aprova el projecte d’obres de construcció del bloc de
nínxols número 6 al cementiri municipal de Salou, redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, per un pressupost base de licitació de 119.700 € i un termini d’execució de 3
mesos.
2. El 10 de març de 2022, la Junta de Govern Local aprova l’expedient 1116/2022 per a la
contractació de les obres de construcció del bloc de nínxols número 6 al cementiri
municipal de Salou, i disposa l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert
simplificat, amb un únic criteri, el preu més baix.
3. El 28 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local declara desert el procediment obert
simplificat per a la contractació de les referides obres, a l’haver estat exclosa del
procediment per la mesa de contractació la única empresa que ha presentat proposició
en la licitació, PROMOCIONS ERMON 05 S.L., per raó de no complir el requisit de
solvència tècnica imposada a la clàusula 12.2 del plec de clàusules administratives
particulars.
4. El mes de juny de 2022, els Serveis Tècnics Municipals redacten el projecte modificat de
les obres de construcció del bloc de nínxols número 6 al cementiri municipal de Salou,
amb un pressupost base de licitació de 203.985,10 € i un termini d’execució de 3 mesos.

5. El 8 de juny de 2022, els Serveis Tècnics Municipals informen que “els canvis que s’han
produït en el projecte han estat en el import econòmic del projecte, per ajustar–ho a
preus de mercat, i també s’han millorat les explicacions tècniques respecte els
components d’obra que constitueixen l’estructura dels nínxols”.
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6. El 16 de juny de 2022, la intervenció municipal certifica que l’indicat projecte està
consignat en el Pressupost 2022 (aplicació 02.1640.60906 - Ampliació cementiri), d’acord
amb el següent detall, i que el seu import no supera el 10% dels seus recursos ordinaris:

Nº Operació Fase
Data
Import
Saldo
220220000049 A 19/01/2022 120.000,00 120.000,00 AMPLIACIÓ CEMENTIRI
Disponible pendent de reservar 83.985,10 83.985,10
203.985,10
Fonaments de dret
1. 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 (TRLMRLC): l’article 235.2 estableix el procediment al qual
s’ha d’ajustar l’aprovació dels projectes d’obres.
2. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
3. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: article 231 i Disposicions
addicionals segona i tercera.
4. En el present expedient la competència per aprovar el projecte modificat de les obres
correspon a la Junta de Govern Local per delegació de l’alcalde realitzada per resolució
núm. 2443/2016, de 7 de juny ( BOPT núm. 137, de 19 de juliol de 2016).
Acord
Vista la proposta del regidor delegat de Serveis Generals, la Junta de Govern Local ACORDA,
per unanimitat, el següent:
1. Aprovar inicialment el projecte modificat de les obres ordinàries de construcció del bloc
de nínxols número 6 al cementiri municipal de Salou, per un pressupost base de licitació
de 203.985,10 € i un termini d’execució de 3 mesos.
2. Exposar l’indicat projecte d’obres a informació pública per un termini de 30 dies, tot
procedint a la publicació del corresponent edicte en el DOGC, així com inserir-lo al tauler
d’anuncis de la Corporació.
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3. En cas de no haver-hi cap al·legació o suggeriment, l'acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
23-06-2022 14:22
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