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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU CONTRACTACIO I PATRIMONI

RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI GENERAL DE BÉNS I
DRETS DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 2021 (EXPEDIENT
12738/2021).

Localització de l'activitat

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 17 DE
DESEMBRE DE 2021 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
312.- RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI GENERAL DE BÉNS I
L'AJUNTAMENT DE SALOU 2021 (EXPEDIENT 12738/2021).

DRETS DE

Antecedents
1. L’Ajuntament de Salou està obligat a portar un inventari general dels seus béns i drets,
incloent els dels organismes autònoms administratius i ens amb personalitat pròpia
dependents, com al present cas ho és el Patronat de Turisme de Salou.
2. Durant l’anualitat 2021 s’han produït altes i baixes en la titularitat municipal de béns
materials, comportant la conseqüent anotació en l’inventari municipal que s’engloba en el
programa informàtic “Interval”, constituint, en definitiva, una rectificació del mateix. Les
altes de béns consten a les matrícules 93434 a 93437.
3. Dins l’inventari general s’hi distingeix els immobles propietat de l’Ajuntament de Salou
que conformen l’inventari del patrimoni municipal de sòl i habitatge, i que segons el
darrer informe de la unitat d’Arquitectura són els següents:
•
•
•
•

3003104
3897504
5676828
5978905

Finca C2 Sector-01. Matrícula inventari número 91252.
Finca J Sector-05. Matrícula inventari número 92722.
Finca 8 aprof. Urbanístic PAUCS-03. Matrícula inventari número 92790.
Aprof. Urbanístic reparcel·lació CRT. Matrícula inventari número 92792.

Fonaments de dret
1. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP),
primordialment en aquells preceptes establerts com de caràcter bàsic o d’aplicació
general segons la seva disposició final segona.
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2. Article 164.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost.
3. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens
locals. Articles 100 i següents, disposant-se a l’article 105.1 que la competència
correspon al ple de l’ajuntament.
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 la rectificació anual 2021 de l’Inventari General de béns i drets de l’Ajuntament
de Salou amb la incorporació de les altes i baixes produïdes, que es conté en el
programa informàtic “Interval”.
2. Aprovar l’actual inventari i el balanç de situació del patrimoni municipal de sòl i
habitatge de l’Ajuntament de Salou.
3. Traslladar un extracte d’aquest inventari al Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori, de la Generalitat de Catalunya.
4. Traslladar aquest acord a les unitats municipals d’Intervenció, Arquitectura i Patrimoni.
Peu de recurs
Contra aquest acord, 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 el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
20-12-2021 09:06
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