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AJUNTAMENT DE SALOU - SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

PROJECTE TÈCNIC DE REPARACIÓ I
MILLORA
DEL
FINAL
DE
L'ACCÉS
ESGLAONAT A LA PLATJA LLARGA . SECTOR
DE PONENT TRAM INFERIOR EN L'ACCÉS A
LA SORRA DE LA PLATJA

Localització de l'activitat

RESOLUCIÓ
Expedient núm. 7809/2020 relatiu a la contractació menor d’obres per a l’execució del
Projecte tècnic de reparació i millora del final de l’accés esglaonat a la platja Llarga, sector
de Ponent tram inferior en l’accés a la sorra de la platja.
Tràmit: desestiment a l’adjudicació
Fets
1. El 16 de desembre de 2020 la unitat municipal de Projectes Urbans promou la
contractació menor d’obres per a l’execució del Projecte tècnic de reparació i millora del
final de l’accés esglaonat a la platja Llarga, sector de Ponent tram inferior en l’accés a la
sorra de la platja. Se li atribueix un pressupost de licitació de 48.385,69 €, IVA inclòs,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23 171 21004 conservació i manteniment platges
(núm. d’operació 220200027047 i 220210001615).
2. Dins el termini que s’atorga a l’anunci publicat al Perfil del Contractant de l’Ajuntament
de Salou, s’ha presentat oferta per empresaris a l’objecte de concórrer al procediment
administratiu de referència.
3. El 12 de març de 2021 es resol suspendre el procediment d’adjudicació del contracte fins
el moment que l’Ajuntament disposi de l’autorització de la Generalitat de Catalunya per a
executar-les, que al cas ha de ser mitjançant l’atorgament de concessió sobre el domini
públic marítim terrestre, la qual es sol·licita el 15 de febrer de 2021 i de tràmit a
l’expedient municipal núm. 8149/2021.
4. Abans de produir-se l’adjudicació del contracte, el 15 de febrer de 2022 la unitat
municipal d’Arquitectura argumenta la proposta de que l’Ajuntament desisteixi a la
mateixa, així com d’obtenir la concessió, una vegada conclou que “quan es disposi de
mitjans es redactarà petició conjunta per la totalitat d’accessos a les platges del municipi
dins la Zona Marítim Terrestre”, i que “les tasques mínimes de reparació s’executaran a
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través de la Brigada Municipal, quan es tingui disponibilitat segons programació dels
treballs.”
Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, LCSP, i les disposicions
que la desenvolupen; Article 152. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración.
2. La competència correspon al regidor de Delegat de Projectes Urbans, per delegació de
l’alcalde realitzada per resolució núm. 193 de 13 de gener de 2020 (Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, de data 18-2-2020).
Resolució
1. Declarar el desestiment de l’Ajuntament de Salou a l’adjudicació del contracte menor
d’obres per a l’execució del Projecte tècnic de reparació i millora del final de l’accés
esglaonat a la platja Llarga, sector de Ponent tram inferior en l’accés a la sorra de la
platja, tramitat a l’expedient identificat a la capçalera, així com a la sol·licitud de
concessió d’ús del domini públic marítim terrestre que n’és causa, degut a la
impossibilitat que manifesta la unitat municipal promotora.
2. Publicar la resolució en el perfil de contractant.
3. Traslladar aquesta resolució a la a la unitat promotora de la contractació, i a la
Intervenció de fons.
Peu de recurs
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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