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: 22/12/2021
HASH: e56e9a5b43cab24785b382b21d28a716

REGIDORS QUE
EXCUSEN
L’ASSISTÈNCIA: -

Als Garidells, essent les dinou hores i
quaranta cinc minuts del dia vint i cinc de
novembre 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, del projecte “Recuperació per a ús turístic i
comunitari de l’Era del Castell i del pati del seu Celler”
4. Aprovació, si s'escau, de la voluntat d'aquesta corporació per a
concórrer a la subvenció promoguda pel Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, LEADER.
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ALCALDE:
Marc Bigordà Prió REGIDORS:

Número: 2021-0012 Data: 22/12/2021

ASSISTENTS

ACTA DEL PLE

Francisco Pros Francesch (1 de 2)
Secretario/Interventor
Data Signatura: 22/12/2021
HASH: 816fd4fb9f97b3c9b7d4a7093474b557

DEL DIA 25 DE NOVEMBRE 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 11 de
novembre de 2021.
L’acta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

La proposta es troba conforme i se’n dona compte.
3.- Aprovació, si escau, del projecte “Recuperació per a ús turístic i

comunitari de l’Era del Castell i del pati del seu Celler”
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:

Número: 2021-0012 Data: 22/12/2021

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.

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-0075 Ruïna C.Torre,27
DECRET 2021-0074 Anul·lació taxes subministraments
DECRET 2021-0073 Reanualització ACA-EDAR 2022
DECRET 2021-0072 Convocatòria Ple Extraordinari 25.11.2021
DECRET 2021-0071 Llicència Obres Majors C. St. Joan,2 (Liliana S.)
DECRET 2021-0070 Decret Retorn Aval “Accés al nucli dels Garidells a través
de l’entorn del Camí del Castell”

Acord Ple
Assumpte: Aprovació del Projecte de recuperació del patí i urbanització de la
plaça de l’era del Castell
ACORD DEL PLE
Vist el projecte bàsic i executiu de recuperació del patí del celler del Castell i el
projecte d’urbanització de la plaça de l’era del Castell, el pressupost total és de
107.863,21 euros.
Considerant que aquest projecte forma part del Pla d'inversions Municipals, pel
que la seva aprovació porta implícita la declaració d'utilitat públic per bé de
l'interès general del municipi.
Atès que en el expressat document hi consta la relació de béns i drets afectats
als afectes de les pertinents expropiacions
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<< Expedient: 214/2021

Vist l'informe de secretaria en el que es determina la legislació aplicable i la
tramitació a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que
s'ha fixat en l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquest Ple
adopta el següent,
ACORD

QUART. Que el projecte i la relació de béns i drets afectats, s'exposin al públic
per trenta dies.
CINQUÈ. Que la relació de béns i drets afectats sigui notificada a els
interessats.
SISÈ. Sotmetre ambdós projectes d'obres a informació pública mitjançant
anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província per un termini de 30 dies hàbils, si no es produeixen
reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.>>
La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació, si s'escau, de la voluntat d'aquesta corporació per a

concórrer a la subvenció promoguda pel Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, LEADER.
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
<< Expedient: 199/2021

Acord del Ple
Assumpte: Subvenció Leader ”Recuperació per l’ús turístic i comunitari de
l’Era del Castell i del pati del seu Celler”
_____________________
Av. Catalunya 2, Els Garidells. 43153 (Tarragona). Tel. 977625230 ajuntament@elsgaridells.cat

Codi Validació: AEP6J22YA26M22FFKQR7DPWR5 | Verificació: https://elsgaridells.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

TERCER. Declarar el projecte “RECUPERACIÓ PER A ÚS TURÍSTIC I
COMUNITARI DE L’ERA DEL CASTELL I DEL PATI DEL SEU CELLER”
d'utilitat pública.

ACTA DEL PLE

SEGON. Aprovar inicial el projecte d’obres per a la urbanització de la plaça de
l’era del Castell, amb un pressupost de 73.980,85 euros.

Número: 2021-0012 Data: 22/12/2021

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres, recuperació del patí del celler
del Castell, amb un pressupost de 33.882,36 euros.

ACORD DE PLE
En data 12 d’octubre de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat,
núm. 8529 la Resolució ACC/3136/2021 de 12 de d’octubre, per la qual es
convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local
participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2021 (ref.
BDNS
589724).

De conformitat amb l'indicat a les bases de la convocatòria, aquesta
entitat podria obtenir la condició de beneficiària, atès que es troba en la situació
en les quals concorre les circumstàncies previstes a les bases reguladores i en
la convocatòria.
La situació actual que es dona en el municipi que és conforme a fi de la
subvenció, ja que Els Garidells vol esdevenir un destí turístic rural conscient de
la seva realitat municipal. Això implica donar valor al patrimoni turístic,
revitalitzar els costums, tradicions populars i festes, fomentar la difusió dels
productes de proximitat, entre d’altres. També té especial cura de la
preservació i potenciació del medi ambient natural, al mateix temps que es
promou la restauració de l’important patrimoni històric, artístic i cultural,
centrada en el Castell dels Garidells, classificat com a Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN) i que serà visitable al 2022 després de les intervencions
realitzades amb les ajudes del Ministeri de Foment amb el 1,5% cultural.
En aquest context, el present projecte pretén aconseguir un desenvolupament
dels Garidells que es basi en el turisme rural de qualitat, sostenible,
responsable i “slow”, a la vegada que impacti en l’economia local mitjançant la
col·laboració publico-privada dels agents principals. El projecte pretén
recuperar un espai clau i amb una ubicació estratègica, el pati del celler del
Castell, i adaptar-lo per a ús turístic i comunitari, esdevenint així una peça clau i
dinàmica de la identitat turística i econòmica dels Garidells. En aquest sentit, la
recuperació d’aquest pati, juntament amb el Castell, són l’element vertebrador
pel municipi com a destí turístic sostenible, i gràcies a la seva recuperació, la
_____________________
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Cal dir que el nou espai es dotarà del elements necessaris per poder-se
convertir en un punt de trobada per a desenvolupar-hi jornades que promoguin
la cultura, el producte de km 0, l’artesania, l’intercanvi,... en l’àmbit territorial del
Camp.

ACTA DEL PLE

Recuperació per a ús turístic i comunitari l’Era del Castell i el pati del seu celler,
seguint les diferents iniciatives que l’Ajuntament està fent, en els darrers anys,
en relació a la recuperació i posta en valor del Castell, del seu entorns i del
nucli antic.

Número: 2021-0012 Data: 22/12/2021

De conformitat amb allò que s'ha fixat a les bases de la citada
convocatòria, seran subvencionables les actuacions realitzades el 2.022,
en concret, es consideren subvencionables les següents actuacions:

resta d’actuacions que s’han anat impulsant des de l’Ajuntament per adequar
l’entorn del Castell i fer-lo més accessible tindran finalment sentit.

Es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar la concurrència en la subvenció per els ajuts destinats a
l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.
SEGON.- Trametre la sol·licitud corresponent.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a la presentació de la corresponent sol·licitud
d’acord amb les bases reguladores.>>
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 hores

_____________________
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La Recuperació per l’ús turístic i comunitari de l’Era del Castell i del pati del seu
Celler permet doncs, d’una banda, recuperar el patrimoni cultural del municipi i,
de l’altra, posar al servei de la ciutadania un espai adequat que pot ajudar a la
generació d’activitat econòmica i a la creació d’ocupació, seguint criteris de
sostenibilitat i l’ Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.
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També es preveu utilitzar l’espai per realitzar activitats turístiques, artístiques,
culturals i que generin valor afegit al municipi, com poden ser rutes
teatralitzades per descobrir la història del Castell, iniciatives impulsades per
entitats del territori, tasts de productes típics de la zona, descoberta de l’entorn
natural, exposicions temporals d’artistes amateurs, activitats relacionades amb
la descoberta de l’entorn natural, tallers de sensibilització ambiental, entre
d’altres.

ACTA DEL PLE

El projecte contempla les millores de l’accés l’antic celler del castell i la
dignificació de la façana lateral. El projecte s’ha dissenyat mantenint el valor
paisatgístic de la zona, utilitzant sempre que sigui possible materials de baix
impacte ambiental i el foment de tècniques de construcció tradicional i popular
com són la pedra seca. Per a la realització de les parets mitgeres del pati es
reutilitzaran els materials obtinguts amb l’enderroc del magatzem, fomentant un
residu com a recurs i basant-se en l’economia circular.
Amb l’execució d’aquest projecte es complementa el Castell i es disposarà d’un
espai adequat per dinamitzar-lo, que serà totalment multifuncional i dinàmic a
les necessitats de cada moment.
Una de les actuacions previstes és la realització de mercats periòdics
(artesania, productes de proximitat i ecològics, antiguitats, entitats i iniciatives
comarcals, etc.) per incentivar els petits productors i artesans no només del
municipi sinó de tota la comarca.

de tot el qual s'estén la present acta que signa l'Alcalde, amb mi que CERTIFICO.

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

Codi Validació: AEP6J22YA26M22FFKQR7DPWR5 | Verificació: https://elsgaridells.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6

_____________________
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El Secretari-Interventor

ACTA DEL PLE

L’Alcalde-President

