ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Roger Dueso Canals
Francisco Dols Nasarre
Isabel Souto Cayón
Jordi Gállego Paz

Marc Bigordà Prió (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/08/2021
HASH: e56e9a5b43cab24785b382b21d28a716

REGIDORS QUE
EXCUSEN
L’ASSISTÈNCIA: -

Als Garidells, essent les dinou i trenta minuts
del dia tres d’agost 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 extraordinària en
primera convocatòria segons l’ordre del dia
previst.

REGIDORS
ABSENTS: SECRETARI
INTERVENTOR:
Francesc Pros i Francesch

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 17 de
juny de 2021.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
3. Aprovació, si escau, de la creació d’un lloc de treball per brigada
municipal.
4. Aprovació, si escau, del Calendari de Festes Locals 2022.
5. Aprovació, si escau, de l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró
d’habitants i aprovació del nou d’encàrrec de la gestió informatitzada del
padró d’habitants a la Diputació de Tarragona i del respectiu conveni
regulador.
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ALCALDE:
Marc Bigordà Prió REGIDORS:

Número: 2021-0009 Data: 04/08/2021

ASSISTENTS

ACTA DEL PLE

Francisco Pros Francesch (1 de 2)
Secretario/Interventor
Data Signatura: 04/08/2021
HASH: 816fd4fb9f97b3c9b7d4a7093474b557

DEL DIA 3 D’AGOST DE 2021

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Tots els membres de la corporació han rebut l’acta de la sessió anterior del dia 17 de
juny de 2021.
L’acta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
- DECRET 2021-0051 [CONVOCATÒRIA Ple Extraordinari 03.08.2021] Expedient 148/2021
- DECRET 2021-0050 [Decret Defectes Estructurals. Font,9 (ampliació termini)] Expedient
77/2021 - Protecció de la Legalitat Urbanística

- DECRET 2021-0047 [Decret informe] Expedient 137/2021 - Requeriment Preliminar entre
Administracions Públiques
- DECRET 2021-0046 [Resolució d'Alcaldia contracte menor - Restauració Castell Fase IV]
Expedient 138/2021 - Contractacions.
- DECRET 2021-0045 [Resolució d'Alcaldia] Expedient 134/2021 - Actuacions Preparatòries de
Contractes
- DECRET 2021-0044 [6. DECRET Incorporació RT] Expedient 22/2021 - Modificació de Crèdit

ACTA DEL PLE

- DECRET 2021-0048 [Resolució d'Alcaldia] Expedient 132/2021 - Targetes d'Armes i Llicències
de Seguretat Ciutadana

Número: 2021-0009 Data: 04/08/2021

- DECRET 2021-0049 [Resolució d'alcaldia] Expedient 135/2021 - Llicències Urbanístiques.

- DECRET 2021-0042 [DECRET Aprovació Informe Modif. NNSS 8 El Morell (Exp.121-2021)]
Expedient 121/2021 - Requeriment Preliminar entre Administracions Públiques
- DECRET 2021-0041 [DECRET Aprovació Informe Modif. NNSS 11 Vallmoll (Exp.123-2021)] Requeriment Preliminar entre Administracions Públiques
- DECRET 2021-0040 [Convocatòria Ple Extraordinari 17.06.2021] Expedient 124/2021
- DECRET 2021-0039 [Resolució d'Alcaldia] Expedient 125/2021 - Contractacions
- DECRET 2021-0038 [Decret c Font 9] Expedient 77/2021 - Protecció de la Legalitat Urbanística
- DECRET 2021-0037 [DECRET Baixa Llicència Obres MELSERTRANS] Expedient 107/2021 Liquidació
- DECRET 2021-0036 [DECRET Aprovació Informe Modif. NNSS Vallmoll (Exp.119-2021)]
Expedient 119/2021 - Requeriment Preliminar entre Administracions Públiques
- DECRET 2021-0035 [DECRET Plaques Fotovoltaiques EUROPEA DE LOGÍSTICA Expedient
113/2021- Llicències Urbanístiques
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- DECRET 2021-0043 [Convocatòria Ple Extraordinari 17.06.2021] Expedient 124/2021

- DECRET 2021-0034 [DECRET Llicència Obres Façana C.Torre,10] Expedient 112/2021 Llicències Urbanístiques
- DECRET 2021-0033 [DECRET Compte General 2020] Expedient 84/2021 - Tancament i
Liquidació del Pressupost
- DECRET 2021-0032 [Decret Baixa-Alta Buildingcenter] Expedient 35/2021 - Serveis Públics
(Creació, Modificació o Extinció)
- DECRET 2021-0031 [Decret d'alcaldia - projecte Diputació] Expedient 82/2021 - Actuacions
Urbanístiques

3.- Aprovació, si escau, de la creació d’un lloc de treball per brigada

municipal.
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
<< PROPOSTA ACORD AL PLE
Expedient: 141/2021
Acord del Ple
Procediment: Modificació de la Relació de Llocs de treball
Assumpte: Creació de lloc de treball de peó de brigada
Document signat per: L'Alcalde, el Secretari
ACORD DEL PLE
A la vista de la proposta de modificar la relació de llocs de treball per a la creació d’un
lloc de peó de brigada per donar cobertura a les necessitats del municipi les quals són
el manteniment bàsic de les instal·lacions i serveis públics, el manteniment de les vies
públics, parcs i jardins, així com, feina de paleteria, lampisteria i altres bàsics i donar
suport i col·laboració en altres tasques i serveis municipals, s’ha tramitat la
corresponent proposta de fitxa de lloc de treball i expedient per a la seva aprovació.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 32 del Reglament del Personal al
Servei de les Entitats Locals aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i 52 del text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, a proposta de la Comissió Informativa de Personal, el Ple adopta
per majoria simple el següent,
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La proposta es troba conforme i se’n dona compte.
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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.

Número: 2021-0009 Data: 04/08/2021

- DECRET 2021-0030 [Convocatòria Ple ordinari 29-04-21] Expedient 79/2021

ACORD

PRIMER. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament,
amb les modificacions derivades de la negociació col·lectiva i dels informes adjuntats a
l'expedient, amb el text següent:
SERVEI

Brigada

Denominació del lloc de Peó ordinari
treball
Nombre de places per cada 1

Naturalesa jurídica

Personal laboral

Unitat orgànica a la qual

Brigada municipal

pertany
Grup

de

classificació AP

professional per a llocs de
treball de funcionaris, i grup
professional per a llocs de

ACTA DEL PLE

de treball

Número: 2021-0009 Data: 04/08/2021

lloc de treball i tipus de lloc

Retribucions

Complement

complementàries

de destinació
Complement

14

30%

específic
Uns altres
Forma de provisió

Concurs-oposició

Funcions a desenvolupar

- Neteja, manteniment i reparació de tota classe
d’espais públics i edificis municipals.
- Realitzar treballs de suport o elementals vinculats a
la construcció i al manteniment de construccions.
- Realitzar els treballs vinculats al manteniment
d'elements de fusta, metàl·lics, d'instal·lacions
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treball laborals

d'aigua, gas, elèctriques i altres requerits.
- Realitzar els treballs de la neteja de les vies i espais
públics i del mobiliari urbà.
- Tenir cura de l'estat de conservació de les eines
manuals
i
mecàniques
requerides
per
al
desenvolupament del seu treball.
- Fer servir les eines manuals i mecàniques
requerides per al desenvolupament dels treballs
encomanats.

- Entrega i recollida d’eines municipals i control de
determinats treballs.
- La prestació de qualsevol altre servei propi de la
seva funció que li sigui encarregada per l’ajuntament.

Observacions concretes sobre el lloc
Nivell

Haver acabat els estudis bàsics (EGB o similar)

ACTA DEL PLE

- Col·laboració en les obres i instal·lacions que li
siguin encomanades per l’ajuntament.

Número: 2021-0009 Data: 04/08/2021

- Col·laborar en treballs relacionats amb festes,
activitats culturals, activitats esportives i altres actes
que li siguin encomanats per la corporació municipal i
siguin necessaris per raó de servei.

Altres estudis Cursos sobre petites reparacions, ús de maquinària,
coneixements sobre les màquines que son utilitzades
i
en la realització del seu treball i el seu funcionament,
coneixements sobre mesures de seguretat durant l’ús d’aquestes
màquines, coneixements mínims sobre construcció i
les instal·lacions.

Idiomes

Català nivel B-1 i castellà bàsic.

Perfil

Persona activa, amb facilitat pels treballs manuals i
físics.

Altres

Jornada: ordinària
Exigència física: moderada/alta

www.elsgaridells.cat

Av. Catalunya 2, Els Garidells. 43153 (Tarragona). Tel. 977625230 ajuntament@elsgaridells.cat

Codi Validació: 69HPCC9SF72R79HX45WFWNEMK | Verificació: https://elsgaridells.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 10

d’estudis

Perills derivats de l’execució de la feina: cops,
caigudes, talls i altres.

SEGON. Publicar íntegrament la citada relació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER. Remetre una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat.>>

4.- Aprovació, si escau, del Calendari de Festes Locals 2022.

<< PROPOSTA D’ACORD AL PLE
Expedient núm.: 150/2021
Proposta d’Acord del Ple
Assumpte: Calendari de festes locals (3037). Aprovació del calendari de dies festius
locals de l’any 2022.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:

Número: 2021-0009 Data: 04/08/2021

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

Atès a la carta rebuda pel Departament d’Empresa i Treball el dia 6 de juliol de 2021,
registre d’entrada núm. 469, i vist l’informe de Secretaria en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable per a la proposta de dies de festes locals
corresponents a l’any 2022.
Considerant aquest informe, que va ser emès en data 31 de juliol de 2021, realitzada
la tramitació legalment establerta i vista la competència del Ple en virtut del que
disposa l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la
jornada de treball, jornades especials i descansos, es proposa al Ple l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. Proposar que es determinin com a inhàbils per al treball, retribuïts i no
recuperables, l'any 2022, amb el caràcter de festes locals, els dies:
— 17 de gener de 2022
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ACORD DEL PLE

— 25 de juliol de 2022
SEGON. Remetre la proposta a l’autoritat laboral autonòmica competent —
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya— per a la seva
aprovació i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.>>
La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

5.- Aprovació, si escau, de l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró
d’habitants i aprovació del nou d’encàrrec de la gestió informatitzada del
padró d’habitants a la Diputació de Tarragona i del respectiu conveni
regulador.

ACORD DEL PLE

En data 17 de desembre de 2020 aquest Ajuntament ha rebut a través de la
plataforma EACAT notificació de la Diputació de Tarragona per la qual es trasllada
l’acord pres en data 27 de novembre de 2020, que diu:
Primer.- Resoldre els encàrrecs de gestió per a la gestió informatitzada del padró
d’habitants que van efectuar els ajuntament de la província de Tarragona que tot
seguit es relacionen:

Ajuntament

Inici Conveni

Ajuntament dels Garidells

05/09/2006

Segon.- En conseqüència d’això, resoldre el Conveni per a la gestió informatitzada del
padró d’habitants que es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3/2004.
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Expedient núm.: 138/2020
Acord del Ple
Procediment: Aprovació d'un Conveni
Assumpte: Conveni DIPTA Gestió Informatitzada PADRÓ

ACTA DEL PLE

<<PROPOSTA ACORD AL PLE

Número: 2021-0009 Data: 04/08/2021

L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:

Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada del
padró d’habitants, document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció General
d’aquesta Diputació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que acordin
l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, el qual caldrà que remetin
pertinentment a la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la gestió
informatitzada del padró, la Diputació acordarà l’acceptació del mencionat encàrrec i
signarà el conveni regulador, el qual serà remès als ajuntaments per a la seva
signatura, qui l’hauran de retornar a la Diputació per als seus plens efectes. A tal
efecte, es faculta la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura del
Conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a l'acord.

Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat, als efectes pertinents, així com a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació.

Número: 2021-0009 Data: 04/08/2021

Fins el moment en que se signi el Conveni que ara s’aprova per les dues
administracions, seguirà vigent i amb plens afectes l’encàrrec de la gestió
informatitzada del padró d’habitants, i en conseqüència el Conveni aprovat en data
26/3/2004, signat per la Diputació i els respectius ajuntaments, essent que el servei de
la gestió informatitzada del padró d’habitants se seguirà prestant regularment en les
condicions recollides en aquell. En el moment en que ambdues administracions hagin
signat el Conveni que ara s’aprova, el servei de la gestió informatitzada del padró
d’habitants que presta la Diputació amb tots i cadascun dels ajuntaments signants
passarà a prestar-se sota les condicions recollides en el mateix.

ACTA DEL PLE

Sisè.- Efectes.

-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva
notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de la
Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la seva notificació.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
preveu que es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de
la competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic a altres
òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent Administració.
2. Els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
www.elsgaridells.cat
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Règim de recursos:

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya atribueixen competències a la
Diputació de Tarragona per a exercir funcions d’assistència i cooperació econòmica,
tècnica i jurídica als municipis de la província de Tarragona, per tal de facilitar la gestió
de les seves competències, impulsar la seva modernització i contribuir al benestar dels
ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori.

En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
número legal de membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les
següents matèries: h) Transferència de funcions o activitats a d’altres Administracions
públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades
per altres administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament”.
4. L’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
disposa que:

1. “Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen
el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució: (entre d’altres) e) Per qualsevol altra causa diferent
de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
5. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de tenir una durada
determinada, que no podrà ser superior a quatre anys, tret que normativament es
prevegi un termini superior”, i que “En qualsevol moment abans de la finalització del
termini previst en l'apartat anterior, els signants del conveni podran acordar
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la
seva extinció”, però per altra banda, l’art. 47.9 de la mateixa norma diu que “Les
www.elsgaridells.cat
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En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local aprova les
clàusules dels convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia del conveni s’han
de trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació”, així com que “En el supòsit de transferència de funcions o d’activitats a
altres administracions públiques per mitjà de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació”.

ACTA DEL PLE

En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan
l'encàrrec de gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents
Administracions es formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre
elles, que haurà de ser publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el Butlletí oficial de
la Comunitat Autònoma o en el de la Província, segons l'Administració a què pertanyi
l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.

Número: 2021-0009 Data: 04/08/2021

3. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques
i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit
de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú”.

normes del present Capítol no seran aplicable als encàrrecs de gestió i els acords de
terminació convencional dels procediments administratius”, i atès que el que s’està
regulant aquí és un conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró
d’habitants, s’entendrà que el present te vigència indefinida, en el benentès que
l’Ajuntament, que encarrega la gestió del servei, pot deixar sense efecte l’encàrrec de
la gestió informatitzada del Padró d’habitants fet a la Diputació de Tarragona en
qualsevol moment, en els termes previstos al conveni.
6. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis, la qual,
diu, s’ha de fer efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència.

PRIMER.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró
d’habitants.
SEGON.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma EACAT, la
notificació del present acord pres per aquest ajuntament, als efectes pertinents.
TERCER.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni amb
la Diputació de Tarragona.>>

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

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

L’Alcalde-President

El Secretari-Interventor

www.elsgaridells.cat

Av. Catalunya 2, Els Garidells. 43153 (Tarragona). Tel. 977625230 ajuntament@elsgaridells.cat
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ACORD

ACTA DEL PLE

En conseqüència, el Ple d’aquest Ajuntament, adopta el següent,

Número: 2021-0009 Data: 04/08/2021

7. El conveni tipus que regulava l’encàrrec de gestió per a la gestió informatitzada del
padró d’habitants a la Diputació de Tarragona per part dels ajuntaments de les
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre es va aprovar per la
Diputació de Tarragona en data 26/3/2004.

