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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

APROVACIÓ INICIAL DELS DOS PROJECTES D'OBRES
ORDINÀRIES D'OBRA CIVIL PER LES ACTUACIONS DE
"SALOU SMART TURÍSTIC". (EXPEDIENT NÚMERO
3796/2021).

Localització de l'activitat

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 30 DE JUNY DE
2021 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
401.- APROVACIÓ INICIAL DELS DOS PROJECTES D'OBRES ORDINÀRIES D'OBRA
CIVIL PER LES ACTUACIONS DE "SALOU SMART TURÍSTIC" (EXPEDIENT NÚMERO
3796/2021).
Fets
1. El Serveis Tècnics Municipals han redactat els següents projectes d’obres ordinàries
necessaris per tal de dur a terme l’actuació global anomenada SALOU SMART TURÍSTIC,
que s’emmarca dins del Plan Nacional de Territorios Inteligentes subvencionat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER):
 Projecte d’obra civil per les actuacions de “SALOU SMART TURÍSTIC” que
requereixen permisos d’altres administracions, amb un pressupost base de licitació
de 90.184,82 € i un termini d’execució de 2 mesos.
 Projecte d’obra civil per les actuacions de “SALOU SMART TURÍSTIC” que no
requereixen permisos d’altres administracions, dividit en tres lots – 1, 2 i 3 -, el
qual té un pressupost base de licitació total de 441.882,47 € i un termini d’execució
de 2 mesos i mig, dividit en els següents pressupostos parcials per lots:
 Lot 1: Obra civil..................................... 168.972,75 €
 Lot 2: Torres i màstils............................. 115.157,07 €
 Lot 3: Instal·lació elèctrica.......................157.752,65 €
2. El projecte d’obra civil per les actuacions de “SALOU SMART TURÍSTIC” que requereixen
permisos d’altres administracions, afecta a les següents carreteres:

 13
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

06084K1T061F316717Y2
Codi de document

06084K1T061F316717Y2

SEC15I00IF

Núm. d’expedient

3796/2021

30-06-21



C-14 Autovia Salou – Reus i C-31b Autovia Salou - Tarragona, la titularitat de les
quals correspon a la Generalitat de Catalunya



TV-3146 Carretera de la Costa, la titularitat de la qual correspon a la Diputació de
Tarragona

3. La intervenció municipal certifica que els indicats projectes no estan previstos en el
pressupost vigent i que els seus imports no superen el 10% dels seus recursos ordinaris.
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. L’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i
l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya estableixen que es competència del ple
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan encara no estiguin previstos en els
pressupostos, és a dir, quan es tracti d’obres de nova planificació.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals, Noves Tecnologies i
Seguretat Ciutadana, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 19 vots a favor (7 de Sumem per
Salou, 4 del PSC, 4 d’ERC i 4 de C’s) i 1 abstenció del PP, el següent:
1. Aprovar inicialment els següents projectes d’obres ordinàries:
 Projecte d’obra civil per les actuacions de “SALOU SMART TURÍSTIC” que
requereixen permisos d’altres administracions, amb un pressupost base de licitació
de 90.184,82 € i un termini d’execució de 2 mesos.
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 Projecte d’obra civil per les actuacions de “SALOU SMART TURÍSTIC” que no
requereixen permisos d’altres administracions, dividit en tres lots – 1, 2 i 3 -, el
qual té un pressupost base de licitació total de 441.882,47 € i un termini d’execució
de 2 mesos i mig, dividit en els següents pressupostos parcials per lots:
 Lot 1: Obra civil..................................... 168.972,75 €
 Lot 2: Torres i màstils............................. 115.157,07 €
 Lot 3: Instal·lació elèctrica.......................157.752,65 €
2. Exposar els indicats projectes 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.
3. Sol·licitar autorització per tal d’executar les corresponents obres al Servei Territorial de
Carreteres de Tarragona de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Tarragona,
com a titulars de les carreteres indicades en el punt 2 dels fets i que resulten afectades
per les obres indicades.
4. 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
30-06-2021 14:33
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