Susanna Jubinyà Silvestre, Secretària-interventora de l'Ajuntament de Salomó,
CERTIFICO:
Que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 04/12/2020, ha adoptat, entre d'altres,
el següent ACORD:
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"4. Pla desplegament de xarxa de comunicacions per fibra òptica al municipi de Salomó
presentat per Adamo Telecom Iberia, SA
Fets
En data 10/11/2020, registre d’entrada núm. 2020-1150, Adamo Telecom Iberia, SA va
presentar el “Pla de desplegament de xarxa de comunicacions per fibra òptica” al municipi de
Salomó, per a la seva aprovació.
En data 12/11/2020, registre de sortida 2020-316 es va fer traslladar el Pla a Localret als
efectes de la seva valoració i estudi.
Fonaments de dret
Vistos els informes que consten a l’expedient.
Vist el que determinen els arts. 34 i següents de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de
Telecomunicacions (en endavant LGTel).
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el “Pla de desplegament de xarxa de comunicacions per fibra òptica” al
municipi de Salomó, presentat per l’empresa Adamo Telecom Iberia, SA, de conformitat amb l’
article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, sens perjudici de
tercers, salvant el dret a la propietat i supeditat a l’obtenció d’altres autoritzacions que puguin
ser preceptives.
SEGON.- Advertir que, en aplicació de l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de
Telecomunicacions, previ a l’inici del desplegament proposat, el titular ha de presentar una
declaració responsable on s’especifiqui que les actuacions d’instal·lació i desplegament de la
xarxa pública de telecomunicacions descrites en el Pla de Desplegament presentat es troben
subjectes a règim de declaració responsable i que l’interessat compleix amb els requisits que
resulten exigibles conforme a la normativa vigent per a la realització de les esmentades
actuacions incloses en el Pla de Desplegament, com operador autoritzat per a l’explotació de
xarxes i en referència expressa a la seva instal·lació, estant en possessió de la documentació
que així ho acrediti.
TERCER.- Requerir a Adamo Telecom Iberia SA per tal que aporti, previament o juntament
amb la declaració responsable, els plànols amb el traçat del desplegament inicialment previst,
tot especificant de manera clara els trams en què preveu desplegaments aeris i aquells en què
preveu desplegaments per façana. L’operador haurà de fer ús preferentment de les
canalitzacions soterrades, d’acord amb l’article 34.5 de la LGTel, i complir amb el que disposa
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aquest precepte. Així, els desplegaments aeris hauran de seguir els prèviament existents i els
desplegaments per façana hauran d’utilitzar, en la mesura que sigui possible, els
desplegaments previs.
QUART.- S’autoritza l’ús del domini públic condicionat al compliment efectiu de l’acord anterior,
havent-se de definir correctament el traçat en els plànols del Pla que l’operadora ha d’aportar.
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CINQUÈ.- En el cas d’haver d’utilitzar infraestructures de titularitat municipal, caldrà que
prèviament l’operadora formuli la corresponent sol.licitud d’accés, d’acord amb el que
determinen els arts 37 LGTel i 4 del Reial Decret 330/2016, de 09 de setembre, relatiu a
mesures per a reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’
alta velocitat.
SISÈ.- Aquelles actuacions que no estiguin descrites en el pla presentat o que siguin inexactes
o per les que no s’hagi presentat la documentació sol·licitada en el punt anterior, no seran
autoritzades i no es podran realitzar.
SETÈ.- L’aprovació final del Pla de Desplegament presentat no autoritzarà de forma immediata
l’execució de cap tipus d’obra civil pròpia, la qual anirà condicionada a una llicència d’obra i
autorització d’ús del domini públic independent a aquest Pla i que s’haurà de signar i aprovar
per a la realització de la mateixa.
VUITÈ.- Un cop presentada la documentació indicada en els punts anteriors, seran d’aplicació
les següents consideracions tècniques respecte al pla de desplegament de fibra òptica al
municipi:
- Per a realitzar nous pous o noves rases a la via pública caldrà sol·licitar un permís d’obres
addicional amb un plànol on es descrigui el tipus de rasa o pou a realitzar i el seu
emplaçament, així com un pressupost de l’actuació, plànols de serveis de les companyies
subministradores afectades i un assumeix tècnic per a realitzar l’actuació.
- En cas que es vulgui instal·lar nous màstils, o noves torres o substituir les existents, caldrà
demanar un permís d’obres addicional amb un plànol on es descrigui constructivament l’
element a instal·lar i el seu emplaçament, així com un pressupost de l’actuació i un assumeix
tècnic per a realitzar l’actuació.
- L'interessat ha de tenir en compte que les afeccions en espais privats han de comptar també
amb les autoritzacions o cobertures legals que procedeixin depenent de la seva naturalesa
- En cas d'afectar trenats ja existents i el seu recorregut i traçat, l'interessat ha de comptar amb
les autoritzacions d’altres companyies per aprofitar aquestes infraestructures base de l’estesa
d'aquesta nova xarxa.
- En el cas d'intervenció en les façanes dels edificis de propietat privada, l'interessat ha de
comptar amb les autoritzacions dels propietaris dels mateixos per poder operar.
- En les zones urbanes on ja hi ha instal·lacions preparades per entubar, aniran subterrànies i
entubades també, inclosos els creuaments.
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- L’execució de la canalització s'efectuarà per trams de manera que afecti el menys possible a
la circulació de vehicles i vianants, a més es prendran les mesures de seguretat necessàries
per evitar riscos en la via pública.
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- En paral·lelismes i encreuaments amb altres xarxes es prendran les distàncies reglamentàries
segons la normativa vigent.
- Un cop realitzada l'actuació, en cas de que durant la realització es justifiqui una divergència
menor no prevista en la descripció comunicada i la realitzada, però que afecti als registres que
ha de portar l'administració sobre les obres i infraestructures desplegades, o fins i tot en el cas
en que sense haver-hi divergència, sigui necessari proporcionar per als mateixos registres un
nivell de detall que no es pot proporcionar abans d'executar l'actuació, cal que es comuniqui la
descripció del resultat de tal i com ha quedat amb el nivell de detall que es requereixi en un
termini de dues setmanes. Aquesta comunicació del resultat tal i com ha quedat és la mateixa
actuació que tècnicament s'anomena «As built».
NOVÈ.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la
pàgina web de l’Ajuntament de Salomó, en compliment del que preveu l’article 45 de la Llei 39
/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
DESÈ.- Notificar el present acord a Adamo Telecom Iberia SA.
ONZÈ.- Facultar a l’Alcaldia perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l’execució dels presents acords.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present 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 de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació."

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat

La Secretària-interventora,

L'Alcalde,

Susanna Jubinyà Silvestre

Antoni Virgili Colet
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