ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

REGIDORS:

Marc Bigordà Prió (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 28/09/2021
HASH: e56e9a5b43cab24785b382b21d28a716

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

Als Garidells, essent les vuit i tres minuts
del dia vint-i-vuit de setembre 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.

REGIDORS QUE
EXCUSEN
L’ASSISTÈNCIA:
REGIDORS
ABSENTS:
SECRETARI
INTERVENTOR:
Francesc Pros i Francesch
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, de l’ampliació de la suspensió de la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes en sòl no urbanitzable en relació amb
energies alternatives. (Expedient 56/2020)
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ALCALDE:
Marc Bigordà Prió

Número: 2021-0010 Data: 28/09/2021

ASSISTENTS

ACTA DEL PLE

Francisco Pros Francesch (1 de 2)
Secretario/Interventor
Data Signatura: 28/09/2021
HASH: 816fd4fb9f97b3c9b7d4a7093474b557

DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2021

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 3/2021 per
transferència de crèdit. (Expedient 22/2021).
5. Precs i preguntes.
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 extraordinària
anterior del dia 3 d’agost de 2021.
L’acta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

DECRET 2021-0058 [Resolució d'Alcaldia contracte menor - diverses
actuacions font de laroca] (5W9S53HJS4W9CKWZJK97NRGGF)
DECRET 2021-0057 [Decret alcaldia] (36Z9NS5XTNY5CDRS26G4ZY9X3)
DECRET 2021-0056 [Decret alcaldia] (6LTMNPFGFCA944RZMGLS44FXJ)
DECRET 2021-0055 [DECRET Llicència Primera ocupació]
(94QR446QK35WXNTXYF2RJTY4X)

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 se’n dona compte.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LA
TRAMITACIÓ DE PLANS URBANÍSTICS DERIVATS CONCRETS I DE
PROJECTES DE GESTIÓ URBANÍSTICA I D’URBANITZACIÓ, COM TAMBÉ
DE SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ DE
TERRENYS,
D’EDIFICACIÓ,
REFORMA,
REHABILITACIÓ
O
ENDERROCAMENT
DE
CONSTRUCCIONS,
D’INSTAL·LACIÓ
O
AMPLIACIÓ D’ACTIVITATS O USOS CONCRETS I D’ALTRES
AUTORITZACIONS MUNICIPALS CONNEXES EN SÒL NO URBANITZABLE
EN RELACIÓ AMB ENERGIES ALTERNATIVES. (EXPEDIENT 56/2020)
www.elsgaridells.cat

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

Codi Validació: 7M3W4GP3LRGA5RQHPQAAQKTYN | Verificació: https://elsgaridells.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 7

DECRET 2021-0059 [Resolució alcaldia - contractació]
(5GCQPL2Z3E37ELCMCKNK9NWP2)

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-0060 [Resolució d'alcaldia - CPT]
(3TNAPYFXMXCJ9NXGSCLT7SRNR)

Número: 2021-0010 Data: 28/09/2021

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
<< PROPOSTA ACORD AL PLE
Expedient: 56/2020
Informe jurídic
Assumpte: Modificació puntual de la normativa d’usos del sòl no urbanitzable –
plaques solars

Vist l’informe emès per l’arquitecte col·legiat núm. 20.708 sobre la protecció del
paisatge urbà i dels paisatge rústec del terme municipal, que literalment diu:

“INFORME
Protecció del paisatge urbà i del paisatge rústec del terme
municipal dels Garidells
En data 8 d’octubre de 2020, el Ple de l’Ajuntament dels Garidells
va acordar la suspensió de llicències en tot el Sòl no urbanitzable
del municipi dels Garidells, exceptuant per aquelles llicències que
tenen una finalitat agrícola, forestal o ramadera.
www.elsgaridells.cat
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Número: 2021-0010 Data: 28/09/2021

Atès que en sessió ordinària celebrada el 8 d’octubre de 2020 del Ple d’aquest
Ajuntament es va acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com
també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes en sòl no urbanitzable en relació amb energies
alternatives. Per un termini d’un any i únicament afectarà a les sol·licituds de
llicències que es presentin amb posterioritat a l’efectivitat d’aquest acord

Codi Validació: 7M3W4GP3LRGA5RQHPQAAQKTYN | Verificació: https://elsgaridells.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 7

Ates a les consultes referent al sector de les plantes de producció d’energia
solar, instal·lant-se aquesta en sòl no urbanitzable en el municipi, per la qual no
es preveu cap condició ni especificitat de la seva implantació en les normes
subsidiàries de planejament dels Garidells.

ACTA DEL PLE

PROPOSTA ACORD AL PLE

Passat el termini de suspensió de llicències d’un any, no s’ha
acabat la modificació puntual que ha de regular i establir, si és el
cas, les condicions urbanístiques que permetin aquestes
instal·lacions, evitant les disfuncions que puguin generar respecte
l’entorn rústec i urbà on es poden implantar.
És aconsellable, doncs, prorrogar la suspensió de llicències en tot
el Sòl no urbanitzable del municipi dels Garidells, exceptuant per
aquelles llicències que tenen una finalitat agrícola, forestal o
ramadera, que permeti acabar de forma correcte la modificació.”
La legislació aplicable és la següent:
— Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost.
— Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya.
— Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret
www.elsgaridells.cat
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La modificació puntual de planejament que ha de determinar
quines zones del sòl no urbanitzable del municipi són compatibles
amb noves plantes de producció d’energia a partir de fonts
renovables, són complexes i s’han de fer amb la cura i precisió
suficient per protegir uns paisatges (urbà i rústec) de gran valor i
representativitat.
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En aquest sentit la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de
Tarragona, en la sessió de 4 de juny de 2021, va aprovar
definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries
de planejament núm. 3, entorn El Castell, dels Garidells,
promoguda per l’Ajuntament. Que té la finalitat de millorar la
protecció del Castell i del seu entorn. Protegint a la vegada
l’skyline tant característic dels Garidells, visible des de la major
part del terme.

ACTA DEL PLE

Les modificacions normatives que s’havien produït en el sector de
les plantes de producció d’energia a partir de fonts renovables, de
les que l’Ajuntament havia rebut nombroses consultes,
aconsellaven iniciar una modificació puntual del planejament per
regular aquest tipus d’instal·lacions en el Sòl no urbanitzable del
municipi dels Garidells, atesa la preocupació per la seva
incidència en que pugues afectar explotacions agràries, en el
paisatge del sòl rústec i, també, com pot afectar el paisatge urbà
definit per el Castell i les cases del municipi, tant característic i
representatiu.

305/2006, de 18 de juliol.
— Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Es proposa al Ple d’aquest Ajuntament, l’adopció dels següents,

TERCER. Encarregar a l’arquitecte assessor d’aquesta corporació l’elaboració
de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament dels
Garidells.>>

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

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
3/2021 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. (EXPEDIENT 22/2021).
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
<< PROPOSTA D’ACORD AL PLE
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT núm. 3/2021,
PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Atès que s’ha plantejat efectuar un modificació de crèdit per atendre les
necessitats de les despeses ordinàries i d’inversió de l’exercici 2021, a nivell de
vinculació jurídica d’aplicació pressupostària i de programa.
www.elsgaridells.cat
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SEGON. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i a la seu electrònica d’aquest ajuntament.

ACTA DEL PLE

PRIMER. Acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de
suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes en sòl no urbanitzable en relació amb energies alternatives. Per un
termini d’un any més a causa de l’acumulació i únicament afectarà a les
sol·licituds de llicències que es presentin amb posterioritat a l’efectivitat
d’aquest acord

Número: 2021-0010 Data: 28/09/2021

ACORDS

Vist el que determina l’art. 169 amb relació al 164 i següents de la Llei 2/2004
del Text Refós de les Hisendes Locals.

Atès que la modificació per aplicació per transferència de crèdit, s’adequa al
legalment estipulat i a les necessitats de l’Ajuntament.

Modificació de crèdit per transferència de crèdit:

Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Crèdit
extraordinari

Crèdits
finals

Progr. Econòmica

920

Altres treballs
realitzats per altres
22799
empreses i
professionals

15.000

30.000

45.000

920

13100 Laboral interí

12.000

15.000

27.000

920

16000 Seguretat Social

12.000

5.000

17.000

934

31900

Altres despeses
financeres

300

1.000

1.300

39.300

51.000

90.300

TOTAL

La disposició d’aquests crèdits aniran a càrrec del Romanent de Tresoreria
previst pel 2021 per l’import de la suma de la columna dels crèdits
extraordinaris.
Al Ple es proposa:
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ACTA DEL PLE

Per tot l’exposat s’informa favorablement de la modificació de crèdit per
transferència de crèdit

Número: 2021-0010 Data: 28/09/2021

Considerant que per fer les transferències de crèdit, no afecta a l’estipulat a la
Llei d’Estabilitat Pressupostària i el seu reglament.

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2021

SEGON.- Fer la corresponent publicació de l’acord al BOP de Tarragona i
donar-ne compte a l’àrea de comptabilitat.

TERCER.- Si no es produeixen al·legacions, que el present acord esdevingui
definitiu, en altre cas, previ al corresponent dictamen, que el Ple de la
Corporació, resolgui.>>

No n’hi ha.

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

El Secretari-Interventor
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L’Alcalde-President

ACTA DEL PLE

5.- PRECS I PREGUNTES.

Número: 2021-0010 Data: 28/09/2021

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

