DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2021

REGIDORS:

Marc Bigordà Prió (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 29/03/2021
HASH: e56e9a5b43cab24785b382b21d28a716

Roger Dueso Canals
Francisco Dols Nasarre
Isabel Souto Cayón
REGIDORS
QUE EXCUSEN
L’ASSISTÈNCIA
:-

Als Garidells, essent les vint i quaranta –
cinc minuts del dia divuit de març de dos
mil vint-i-ú, es reuneixen a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament el Ple de la Corporació
sota la presidència de l'Alcalde Marc
Bigordà Prió, i els regidors anotats al
marge, i assistits del Secretari Interventor
de la Corporació, als efectes de dur a
terme sessió pública ordinària en primera
convocatòria segons l’ordre del dia previst.

REGIDOR
S
ABSENTS:
Jordi Gállego Paz
SECRETARI
INTERVENTOR:
Francesc Pros i Francesch
ORDRE DEL DIA:

1. Ratificació, si s'escau, de la incorporació per urgència d'assumptes a l'ordre del
dia per a la proposta de nomenament del jutge de pau titular.

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior de la sessió anterior.
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
4. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació provisional de la modificació
puntual núm. 3 de les Normes Subsidiàries de Planejament dels
Garidells (NNSS), Entorn del Castell.
5. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació provisional de la modificació
puntual núm. 2 de les Normes Subsidiàries de Planejament dels
Garidells (NNSS), ús càmping.
6. Aprovació, si s’escau, de la relació de béns i drets definitiva, a ocupar
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ALCALDE:
Marc Bigordà Prió

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

ASSISTENTS

ACTA DEL PLE

Francisco Pros Francesch (1 de 2)
Secretario/Interventor
Data Signatura: 29/03/2021
HASH: 816fd4fb9f97b3c9b7d4a7093474b557

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

per l’establiment de l’enllumenat a la urbanització Font de la Roca i la
necessitat d’ocupació d’aquests.
7. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a l’amnistia.
8. Aprovació, si s’escau, de la proposta al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya el nomenament del jutge de pau dels Garidells al Sr. Jose
Maria Padrell Garcia per reunir les condicions i capacitats necessàries
per a desenvolupar el càrrec.
9. Precs i preguntes

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 21 DE GENER DE 2021.
Tots els membres de la corporació han rebut l’acta de la sessió anterior.
L’acta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Número de decret

Codi CSV

DECRET 2021-0023 [DECRET Llicència obres] - (F9NT6FQW9RH7D53KECK379QGW)
DECRET 2021-0022 [DECRET Cessament Isabel Souto] (5DRXRJYPTJFDHYLXYY6PNWQXA)
DECRET 2021-0021 [DECRET Enderroc] - (5CKMWQGPFC54C3TSEMNSX9NJJ)
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Aprovació, si s’escau, de la proposta al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya el nomenament del jutge de pau dels Garidells al Sr. Jose Maria
Padrell Garcia per reunir les condicions i capacitats necessàries per a
desenvolupar el càrrec (Exp. 75/2020).
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De conformitat amb el que disposen els articles 103.3 del 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, i 82.3, 83 i 94 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa al Ple incloure a l’ordre del dia,
amb caràcter d’urgència, els següents assumptes:

ACTA DEL PLE

1.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ PER URGÈNCIA
D'ASSUMPTES A L'ORDRE DEL DIA PER A LA PROPOSTA DE
NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR.

DECRET 2021-0020 [4 - DECRET PLA PRESSUPOSTARI MIG TERMINI 2022-2024]
(74634JJHR9Y76DN359FWLTM49)
DECRET 2021-0019 [DECRET Informació permís obres]-(4JKQSA7KJ6JF9PQSPJ5QR9NWM)
DECRET 2021-0018 [Decret - llic. primera ocupació] - (7Z9KRNKXWQ5CY7HCDY3AY5GGQ)
DECRET 2021-0017 [DECRET Subvenció Façana] - (A5EWPKZEKZN53L6C75MKJXH5Z)
DECRET 2021-0016 [DECRET Subvenció Façana] - (5CNR6TQXL6SKJX7AQR6HK37EL)
DECRET 2021-0015 [DECRET Alta-Baixa] - (ASFMPAQMKESAGJNJANRAELHNC)
DECRET 2021-0014 [Decret Aprovació Liquidació Exercici 2020] (Q3GWJ5A3JPZLJEEQRL26A5CRT)

DECRET 2021-0012 [DECRET Correspondència adreça]-(K9FMJY4QHTY54N7YE2D5LF4ME)

DECRET 2021-0010 [decret canvi destinació PAM 2019] - 33XN739YHL5EDTQ5KG9FL7RZ2)
DECRET 2021-0009 [DECRET Segregacions] - (99CE2KR4GXMJZZ6A3EHDKQQRM)
DECRET 2021-0008 [DECRET Segregacions] - (4D5CPK6XXR2W3A4TGHDDS72GE)
DECRET 2021-0007 [DECRET Aprovació polítiques de protecció de dades] (3F5QGH7KZW5CTWXTTWFRKLKCQ)
DECRET 2021-0006 [DECRET Retribucions personal 2021] (C25AKZEEHLQKKQZMEC9QQX7SE)

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-0011 [DECRET Segregacions] - (6RN9LSWSXSZ92FN465RKEGKDA)

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

DECRET 2021-0013 [DECRET Eleccions 14F] - (A55PL5HRQR3WTPX9GSS276F4E)

DECRET 2021-0004 [Resolució alcaldia llicència obres] (5K6C3M63MWC4T7SZ3T76JL2HX)
DECRET 2021-0003 [Resolució d'alcaldia inici] - (4QTXYCAMGPP6TDLXDTY2H44YW)
DECRET 2021-0002 [Decret Convocatòria Ple Extraordinari 21.01.2021] (3CFT7SA7NPNCZP6HFT4QZTDQ5)
DECRET 2021-0001 [Decret Baixa ICIO 2020] - (7E4NJ4NQXFYA4M4DJFMA97L9A)
DECRET 2020-0070 [DECRET Local Electoral 14.02.2021] (4495ETZAN9SL6PCRD9HHA4PRT)
DECRET 2020-0069 [DECRET Propaganda Electoral 14.02.2021] (3KE5CSMPZXD766JMMP4PJ5FDM)
DECRET 2020-0068 [DECRET ARXIU QUADRE CLASSIFICACIÓ] (9GMRA9ECTWSRX5DMY56QEM9HF)
DECRET 2020-0067 [DECRET Subvenció Façana] (73GWRWW44X25LTP7CGP3XNE7M)
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DECRET 2021-0005 [Resolució d'Alcaldia] - (APJAZNLAHAAMXKCY6M7A7M4W7)

DECRET 2020-0066 [Decret Alta-Baixa] - (7CJ4Q7RJP736AJZ23ZCNEPCTR)
DECRET 2020-0065 [DECRET Alta-Baixa] - (9ZX7NKHTMMM4ZYJNEC6JJET5R)
DECRET 2020-0064 [DECRET Alta-Baixa] - (J9NYW9D2QTT3TZFZAWX3SPZNW)
DECRET 2020-0063 [DECRET Alta-Baixa - (67PKJA6NAEES6CTQT6EDCAR7Z)
DECRET 2020-0062 [DECRET Alta-Baixa] - (5LJ2MZG37GF7JD365655XF6DR)
DECRET 2020-0061 [DECRET Alta-Baixa] - (53THNPEFS953JFM4GXGXK7MPZ)
DECRET 2020-0060 [DECRET Alta-Baixa INVERINDU CAPITAL] (EC599LR3LLA7K6LPR6RNZ7P3M)

DECRET 2020-0058 [DECRET] - (A3FQTRYSRDMHG6KDMQ7Z46CHG)

DECRET 2020-0056 [11 -Resolució Alcaldia (1)] - (5TWQRHG7NQMMT3X9HQJR56LG7)
DECRET 2020-0055 [DECRET Reparació] - (7AW5QP9ADKYD9TRHDZGCARQQA)
DECRET 2020-0054 [Resolució d'alcaldia - al·legació] - (664GD6XTN9SPQHQFMZNCGDEJH)
DECRET 2020-0053 [DECRET RAT] - (96MGTM3GPGSAWSPYJZL73GL4M)
DECRET 2020-0052 [Decret convocatòria Ple 19/11/2020] (4WDWZEFK7YXHAK3QFPK3EAT3F)

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0057 [DECRET Designació DPD] - (93ZWK6WA7ASA2A9WCL5FHG5K9)

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

DECRET 2020-0059 [Resolució alcaldia inici expedient - adquisició terreny] (A2W7774RJR2ZZR93WFCDG4ZYP)

DECRET 2020-0050 [DECRET Aprovació factures Certificació 3a i 4a] (9F9QZ2KLGSTND2ENZEMM6E775)
DECRET 2020-0049 [DECRET Aprov. Factura Certificació segona] (5GQTT4YZ7ZKY3MTWESZRM24EQ)
DECRET 2020-0048 [Resolució d'Alcaldia] - (3DGAXA77SH2AP4ZPE7N5QNRC3)
DECRET 2020-0047 [Resolució d'Alcaldia] - (5HJ4XQ24WYGREECNTH3NXJQ7D)
DECRET 2020-0046 [DECRET EMPADRONAMENT] - (APEML5HFZXTYYTPRXGNC3MF2C)
DECRET 2020-0045 [DECRET Llicència obres] - (9S7KMFAAF9ZWG7WZWRA4Y9MHZ)
DECRET 2020-0044 [DECRET Llicència obres] - (5GSGDKXJ72RNPYRFALZZ6DS9L)
DECRET 2020-0043 [Resolució d'alcaldia] - (3LMYWCR4SHGMFWJ2CP9XN5C63)
DECRET 2020-0042 [Decret Seu electrònica] - (TAMC33YS43G275EH3AFW53KER)
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DECRET 2020-0051 [Resolució d'alcaldia] - (7YL3XDKY2S2Y7ZDLR2CQJCWQ7)

Els decrets transcrits es troben conformes. Aquests s’han de ratificar i que s’han
reproduït en aquest Acta, el Ple de la corporació els troba conforme i s’aproven per
unanimitat.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DELS GARIDELLS (NNSS), ENTORN DEL CASTELL.
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:

Mitjançant acord del Ple del dia 19 de novembre de 2020 en sessió extraordinària es
va aprovar inicialment el projecte de modificació puntual núm. 3 de les Normes
Subsidiàries de planejament dels Garidells – Entorn del Castell, i es va sotmetre al
tràmit d’informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 7 de
desembre de 2020 (núm. 9101), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 3
de desembre de 2020 (núm. 8286), en els diaris Més Tarragona i Diari de Tarragona, i
en la seu electrònica de la corporació, pel termini mínim de quaranta-cinc dies, en què
no s’han presentat al·legacions
Vistos els informes rebuts per parts dels organismes afectats, ADIF, Demarcació de
Carreteres de l’Estat a Catalunya de la Direcció General de Carreteres de l’Estat,
Departament de Cultura, DARP, de l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de Medi Ambient (OTAA) s’han realitzat
observacions que proposen modificacions a incorporar en el projecte de la modificació
puntual.
Vist el certificat rebut per part de l’Ajuntament de Vallmoll pel que no efectuen
al·legacions.
Vist el redactat del projecte per a la modificació puntual núm. 3 Entorn del Castell,
modificat amb les observacions informades pels diferents organismes sectorials.
Vist el certificat emès per secretaria en relació que no s’ha presentat cap al·legació.
Vist l’informe tècnic municipal en relació al projecte modificat presentat per l’arquitecte
redactor i vist l’informe de secretaria pel que es posa de manifest que el contingut i
documentació s’ajusta a les disposicions del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (TRLUC) i del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (RLU).
www.elsgaridells.cat
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Expedient: 63/2020
Assumpte: Modificació puntual núm. 3 – NNSS Entorn del Castell

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

<< PROPOSTA ACORD AL PLE

El Ple, de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2. ll) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local, i l’article 52.2.c) del Text
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, adopta el següent,

ACORD
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 3 de les
Normes Subsidiàries de planejament dels Garidells – Entorn del Castell amb les
modificacions resultants dels informes dels organismes sectorials.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DELS GARIDELLS (NNSS), ÚS CÀMPING.
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:

ACTA DEL PLE

La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

SEGON. Elevar l’expedient diligenciat, junt amb els informes, a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona, amb la finalitat que resolgui sobre la seva aprovació
definitiva.>>

Expedient: 34/2021
Assumpte: Modificació puntual núm. 2 NNSS - Càmping
ACORD DE PLE

Mitjançant acord del Ple del dia 13 de desembre de 2018 es va aprovar inicialment el
projecte de modificació puntual núm. 2 de les Normes Subsidiàries de planejament
dels Garidells – Ús Càmping, i es va sotmetre al tràmit d’informació pública en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 22 de gener de 2019 (núm. 419), al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 22 de gener de 2019, i en el taulell de
l’ajuntament pel termini mínim de quaranta-cinc dies, en què no es van presentar
al·legacions
Vistos els informes que es van rebre per parts dels organismes Departament de
Cultura, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i de l’Agència Catalana de
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<< PROPOSTA D’ACORD AL PLE

l’Aigua, s’han realitzat observacions que proposen modificacions a incorporar en el
projecte de la modificació puntual.
Vist el redactat del projecte per a la modificació puntual núm. 2, redactat per
l’arquitecta Eva Sánchez Medina, de RST Enginyeria, Arquitectura Consultoria,
modificat amb les observacions informades pels diferents organismes sectorials.
Vist el certificat emès per secretaria en relació que no s’ha presentat cap al·legació.

PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 2 de les
Normes Subsidiàries de planejament dels Garidells – Ús Càmping amb les
modificacions resultants dels informes dels organismes sectorials.
SEGON. Elevar l’expedient diligenciat, junt amb els informes, a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona, amb la finalitat que resolgui sobre la seva aprovació
definitiva.>>

La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS
DEFINITIVA, A OCUPAR PER L’ESTABLIMENT DE L’ENLLUMENAT A LA
URBANITZACIÓ FONT DE LA ROCA I LA NECESSITAT D’OCUPACIÓ
D’AQUESTS.
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
<<PROPOSTA ACORD AL PLE
Expedient: 77/2020
Assumpte: Enllumenat Font de la Roca
www.elsgaridells.cat
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ACORD

ACTA DEL PLE

El Ple, de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2. ll) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local, i l’article 52.2.c) del Text
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, adopta el següent,

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

Vist l’informe tècnic municipal en relació al projecte modificat presentat per l’arquitecte
redactor i vist l’informe de secretaria pel que es posa de manifest que el contingut i
documentació s’ajusta a les disposicions del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (TRLUC) i del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (RLU).

ACORD DEL PLE

Vist que el Projecte Tècnic Diverses actuacions a la Urbanització Font de la Roca, va
ser aprovat pel Ple d’aquesta corporació, en sessió celebrada el dia 12 de març de
2020, redactat per la Diputació de Tarragona, sense que s’hagi presentat recurs contra
la seva aprovació i havent-se tramitat complint tots els requisits legals.

Vist que, sotmesa a informació pública la relació individualitzada de béns i drets
afectats per l’expropiació forçosa per a la ocupació dels béns i drets necessaris per a
l’execució de les obres contingudes en el Projecte durant el termini de quinze dies no
s’han presentat al·legacions.
Es proposa al Ple d’aquesta corporació, l’adopció del següent acord:
ACORD
PRIMER. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i valorada
dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l’execució de les obres així com la
designació nominal dels interessats amb els qual han d’entendre’s els successius
tràmits.
PROPIETARI

DNI

2534203CF5623D0001OH

***

441-J

2534202CF5623D0001MH

***

930-A

2534201CF5623D0001FH

***

961-B

43067A004000340000AO

***

638-L

43067A004000330000AM

***

638-L

2534205CF5623D0001RH

***

844-T

2534204CF5623D0001KH

***

590-C

43067A004000320000AF

***

638-L

2534409CF5623S0001WX

***

618-S

2534207CF5623D0001XH

***

221-V

43067A004000290000AF

***
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REF. CADASTRAL

ACTA DEL PLE

Vist que l’aprovació del Projecte Tècnic porta implícita la declaració de la utilitat pública
de les obres en ell contemplades, i per tant, porta amb si l’autorització per expropiar
els béns i els drets necessaris per a la realització de les obres.

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

Vista la necessària adquisició de determinats béns immobles per a la correcta
execució de les obres per a la instal·lació l’enllumenat públic a la urbanització Font de
la Roca.

SEGON. Considerar que amb l’actuat queda demostrada la necessitat d’ocupació dels
béns i drets a què es refereix aquest expedient, i per tant, acordar la necessitat
d’ocupació d’aquests, considerant que aquest Acord inicia l’expedient expropiatori.
TERCER. Procedir a la publicació d’aquest acord en la forma en què es refereix
l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, obrint informació pública durant un termini
de quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major
circulació de la província, amb notificació als interessats, convidant-se a aquests
perquè proposin un preu que propiciï l’adquisició per mutu acord. >>

L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
<<PROPOSTA ACORD AL PLE
Expedient núm.: 53/2021
Moció
Procediment: Grups polítics
Assumpte: Mocions i proposicions (1029) - Moció de suport a l’amnistia

ACTA DEL PLE

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA.

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

L’alcalde dels Garidells, en representació i per acord dels regidors que conformen
l’equip de govern, proposa al Ple l’adopció de la Moció de suport a l’amnistia.
MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions
d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de
Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat,
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar
l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou
www.elsgaridells.cat
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PROPOSTA DE MOCIÓ AL PLE

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència
dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup
de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar
l’alliberament immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució.
Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial
espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això
l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant
és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars
de països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint.
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política
tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització,
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com
del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
www.elsgaridells.cat
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En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la
causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada,
etc.

ACTA DEL PLE

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili,
multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són
moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del
2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la
participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de
l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del
dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han
obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre
l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben
vinculades.

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la
consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les
eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que
així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.

protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o
de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat
referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i
visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les
accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític
i llibertat de reunió i d’associació.

2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que,
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei
d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena
efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al
conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret
d'autodeterminació de Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i
als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a
tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos
polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i
encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a
través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
www.elsgaridells.cat
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1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via
de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió,
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.

ACTA DEL PLE

Per aquests motius, es proposen al ple de l’Ajuntament dels Garidells l’adopció dels
següents ACORDS:

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític.
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.

Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de
Municipis per la Independència.>>
La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova de manera nominal,
amb els següents resultats:

Marc Bigordà Prió: a favor
Roger Dueso Canals: abstenció
Francisco Dols Nasarre: a favor
Isabel Souto Cayón: abstenció

L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
<< PROPOSTA ACORD PLE

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA AL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EL NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU
DELS GARIDELLS AL SR. JOSE MARIA PADRELL GARCIA PER REUNIR
LES CONDICIONS I CAPACITATS NECESSÀRIES PER A DESENVOLUPAR
EL CÀRREC.

ACTA DEL PLE

Per tant, aquesta proposta s’aprova per majoria simple.

Expedient: 75/2020

ACORD
El dia 24 de setembre de 2019 es va rebre ofici del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el que ens comuniquen la proximitat de la finalització del nomenament
de jutge de pau titular i substitut del jutjat de pau del municipi.
El dia 6 de novembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, núm. inserció 8032, l’anunci d’exposició al públic per termini de 15 dies
hàbils durant els qual els interessats van presentar les seves candidatures. El dia 19
de novembre de 2020, registre d’entrada núm. 503 es va presentar una única
candidatura per a jutge de pau titular.
Vist el previs pels articles 101, 102 i 103 de la Llei Orgànica de juliol, del poder judicial,
així com el disposat pels articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, dels jutges de pau,
aprovat per acord del Ple del Consell General del Poder Judicial el dia 7 de juny de
www.elsgaridells.cat
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Assumpte: Nomenament jutge de pau titular i substitut (2020-2024)

1995, es pren el següent,
ACORD
PRIMER. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del
jutge de pau dels Garidells al Sr. Jose Maria Padrell Garcia per reunir les condicions i
capacitats necessàries per a desenvolupar el càrrec.
SEGON. Remetre aquest acord junt amb la documentació a l’esmentat tribunal a
efectes que faci els respectiu nomenaments.

No n’hi ha.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les vint-i-ú i
trenta minuts, de tot el qual s'estén la present acta que signa l'Alcalde, amb mi que
CERTIFICO.

L’Alcalde-President

El Secretari-Interventor
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9.- PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLE

La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número: 2021-0003 Data: 29/03/2021

TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada.>>

