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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL
DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2020
ASSISTENTS
ALCALDE:
Marc Bigordà Prió
REGIDORS:
Francisco Dols Nasarre
Isabel Souto Cayón
Jordi Gállego Paz
Roger Dueso Canals

Als Garidells, essent les vint hores del dia
dinou de dos mil vint, 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 escau, de l’acta anterior.
2.- Donar compte i ratificació del Decret pel que s’aproven els dies de festa
local al municipi, Decret d’alcaldia pel que s’aprova el Registre d’Activitats de
Tractament de Dades, Decret ratificació factura JPCP Certificació Accés al nucli
dels Garidells a través del camí de l’entorn del Castell i Decret ratificació factura
RÈCOP del projecte de Consolidació del Castell.
3.-Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual de les normes
subsidiàries urbanística dels Garidells, número 3 – Entorn Castell.
4.-Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici 2021.
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Marc Bigordà Prió (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 14/12/2020
HASH: e56e9a5b43cab24785b382b21d28a716

REGIDORS QUE
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

1.- Aprovació, si escau, de l’Acta anterior.
Tots els membres de la corporació han rebut l’acta de la sessió anterior.
Tot seguit es determina que el primer punt dispositiu de la modificació puntual
de la normativa de sol no urbanitzable que diu :
“Aprovar inicialment el document proposta de la modificació puntual de les
Normes Subsidiàries de Planejament dels Garidells per a l’ordenació del sòl no
urbanitzable”
Ha de quedar en suspens als afectes de la pertinent tramitació del document
transcrit.
La resta de l’acta es troba conforme
Tot s’aprova per unanimitat

DECRET 2020-0053 [DECRET RAT]
DECRET 2020-0052 [Decret convocatòria Ple 19/11/2020]
DECRET 2020-0051 [Resolució d'alcaldia Bonificació Impost Vehicles Rosa Mª
Fàbregas]
DECRET 2020-0050 [DECRET Aprovació factures RECOP Certificació 3a i 4a
Consolidació d’Urgència Castell]
DECRET 2020-0049 [DECRET Aprov. Factura JPCP El Fornàs Certificació
segona Camí d’Accés al nucli dels Garidells a través de l’entorn del Castell]
DECRET 2020-0048 [Resolució d'alcaldia Bonificació Impost Vehicles Pere
Dols]
DECRET 2020-0047 [Resolució d'Alcaldia Perill Enrunament Hostal N240]
DECRET 2020-0046 [DECRET Empadronament Social]
DECRET 2020-0045 [DECRET Llicència obres C.Torre,13]
DECRET 2020-0044 [DECRET Llicència obres C.Torre,16]
DECRET 2020-0043 [Resolució d'alcaldia. Festius Locals 2021]
DECRET 2020-0042 [Decret Seu electrònica]
Els decrets transcrits es troben conformes,
Els decrets que s’han de ratificar i que s’han reproduït en aquesta Acta, el Ple
de la Corporació els troba conformes i s’aproven per unanimitat
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2.- Donar compte i ratificació del Decret pel que s’aproven els dies de
festa local al municipi, Decret d’alcaldia pel que s’aprova el Registre
d’Activitats de Tractament de Dades, Decret ratificació factura JPCP
Certificació Accés al nucli dels Garidells a través del camí de l’entorn del
Castell i Decret ratificació factura RÈCOP del projecte de Consolidació del
Castell.

3.-Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual de les normes
subsidiàries urbanística dels Garidells, número 3 – Entorn Castell.
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
<< PROPOSTA ACORD AL PLE
Expedient: 63/2020
Assumpte: Modificació puntual núm. 3
Vist l’avanç de modificació puntual núm. 3 de les Normes subsidiàries de
planejament dels Garidells (NNSS), Entorn del Castell, el qual es va trametre al
Departament de Cultura, al Departament d’Agricultura i al Departament de
Territori i Sostenibilitat per a l’emissió del corresponent informe.
Vistos els informes emesos pels diferents departaments els quals van introduir
modificacions les quals han sigut esmenades en la modificació puntual núm. 3
de les NNSS Entorn del Castell.
Vist l’informe del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria de medi
ambient, pel que es considera que la modificació de les NNSS proposada no té
efectes significatius sobre el medi ambient, d’acord amb l’establert en la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i la Llei 6/2009, de 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes.

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 inicialment el projecte de modificació puntual núm. 3 de les
Normes subsidiàries de planejament dels Garidells (NNSS), Entorn del Castell.
SEGON. Obrir un període d’informació pública durant el termini de 45 dies,
estant a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Adjuntament
[https://elsgaridells.eadministracio.cat/info.0], i mitjançant anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província i en
dos diaris. Durant dit període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que
vulgui examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s’estimin
pertinents.
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Vist l’informe del tècnic municipal i 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).

TERCER. Que, una vegada conclòs el tràmit d'informació pública, pels Serveis
Municipals s'emeti informe sobre les al·legacions presentades durant aquest.
QUART. Suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les
noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent.
La durada de la suspensió és d’un any.
CINQUÈ. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als
Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals límit amb el d'aquest municipi.
SISÈ. Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions
Públiques afectades i al públic interessat.
SETÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials.>>
La proposta es troba conforme i s’aprova
Tot s’aprova per unanimitat.
4.-Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici 2021.

L’alcalde presenta el pressupost que ha continuació es detalla resumit per
capítols:
Resum de despeses per capítols
ORDINARI – INVERSIONS
1
2
3
4
6
9

Despeses de Personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

58.000
185.150
300
65.500
113.208
0

TOTALS

422.158

Resums d'ingressos per capítols
ORDINARI - INVERSIONS
_____________________
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APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE 2020

1
2

Impostos directe
Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

4

Transferències corrents

5
6
7

Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

98.500
1.000
116.00
0
171.60
0
0
0
71.000

TOTAL

458.10
0

Així com la següent relació de llocs de treball:
Funcionaris
Funcionaris d'habilitació nacional:
Pros Francesch, Francesc
Secretaria-Intervenció

Grup A1

Personal Laboral
Estela Leal Cánovas
Rosa Maisó Guri

Administrativa
TGA

Interí

Grup C1
Grup A1

La massa salarial es regularitza en termes d’homogeneïtat pel 2021

SALARIS
BRUTS
19.000

SEGURETAT SOCIAL

TOTAL

5.700

24.700

El pressupost a estat redactat sota les prescripcions legals de la Llei
d’acompanyament de pressupostos de l'Estat la Llei d'Hisendes Locals i de la
Llei d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, pel que al Ple es
proposa:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost de 2021 tal i que s'ha expressat, així
com la relació de llocs de treball i les seves bases d'execució que preveu un
nivell de vinculació jurídica d’àrea de despesa amb capítol.
Segon: Exposar el document al públic per quinze dies.

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

Codi Validació: 4WP25NNY93PJ292HE36ZFRG76 | Verificació: https://elsgaridells.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL:

Tercer: Determinar que si no es produeixen reclamacions sobre el pressupost
que el present acord esdevingui definitiu, en altre cas, previ el corresponent
dictamen a les al·legacions que es puguin produir, que el Ple de l'Ajuntament
torni a resoldre.
La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova
Tot s’aprova per unanimitat
I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les vint
hores i trenta minuts, de tot el qual s'estén la present acta que signa l'Alcalde,
amb mi que CERTIFICO.
Secretari-Interventor
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Alcalde-President

