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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2019 
 

ASSISTENTS 
 
ALCALDE: 
Marc Bigordà Prió 
 
REGIDORS: 
 
Francisco Dols Nasarre 
Roger Dueso Canals 
Isabel Souto Cayón 
 
REGIDORS QUE  
EXCUSEN 
L’ASSISTÈNCIA 
 
Jordi Gállego Paz 
 
REGIDORS 
ABSENTS: 
 
SECRETARI  
INTERVENTOR: 
Francesc Pros i Francesch 

 
 
 
Als Garidells, essent les vint hores del dia 
tres d’octubre de dos mil dinou, 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.  
 
 

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
 
3.- Modificació Ordenances Fiscals. 
 
4.- Aprovació definitiva Delimitació d’Incendis. 
 
5.- Aprovació Compte General 2018. 
 
6.- Pressupost 2020.  
 
7.-  Aprovació Definitiva del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
 

8.- Precs i preguntes. 

 

mailto:ajuntament@elsgaridells.cat
http://www.elsgaridells.cat/


Ajuntament dels Garidells 
Av. Catalunya, 2 
CP   43153  
Tel. 977 62 52 30 
ajuntament@elsgaridells.cat 
 

 

                                                                 www.elsgaridells.cat   

 

1.- Aprovació, si escau, de l’Acta anterior. 
 
Havent-se distribuït fotocòpia de l’acta redactada pel secretari de la sessió 

celebrada el dia 04 de juliol de 2019, el President pregunta als presents si 

volen fer alguna objecció i no formulant-se’n cap es sotmet a votació per la 

seva aprovació. 

L’acta anterior es troba conforme i s’aprova. 

Tot s’aprova per unanimitat. 

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
 

Num. 
DECRET 

DATA 
Num. 

EXPEDIENT 
TÍTOL 

25/2019 11/07/2019 2019/39 
LLICÈNCIA OBRES C/FONT,3 RAMON PUIG 
ROSICH 

26/2019 15/07/2019 2019/43 
CONCURRÈNCIA SUBVEN.DINAMITZA 
TERRITORIAL CASTELL 

27/2019 15/07/2019 2019/43 
APROV.INICIAL SUBVENC. DINAMITZA 
TERRITORIAL 

28/2019 19/07/2019 2019/10 PROJECTES CONSOLIDACIÓ CASTELL 

29/2019 22/07/2019 2019/41 LLICÈNCIA OBRES LA TORRE 22 (TERESA MARIA) 

30/2019 12/08/2019 39/2018 DANYS RÚSTICA (PASTISSER) 

31/2019 19/08/2019 2019/48 AUTORITZACIÓ FESTIVAL MUSICAL 

32/2019     
BAIXA REBUT AIGUA LECTURA INCORRECTE 
(GUAL GARCIA, JOSEP) 

33/2019 10/09/2019 2019/55 
BAIXA REBUT AIGUA FUITA (PIÑOL BARBIERO, 
CARMELA) 

34/2019 26/09/2019 2019/11 ESPAIS PROPAGANDA ELECTORAL GRNALS.2019 

35/2019 26/09/2019 2019/11 ESPAIS CAMPANYA ELECTORAL GRNALS.2019 

36/2019 30/09/2019 2019/48 RESOLUCIÓ FESTIVAL SECTOR 11 

37/2019 30/09/2019 2019/60 CERTIFICAT URBANÍSTIC CÍ. FONT,18 

 
Tots els membres de la Corporació en prenen coneixement. 
 
 
 
 
 

mailto:ajuntament@elsgaridells.cat
http://www.elsgaridells.cat/


Ajuntament dels Garidells 
Av. Catalunya, 2 
CP   43153  
Tel. 977 62 52 30 
ajuntament@elsgaridells.cat 
 

 

                                                                 www.elsgaridells.cat   

 

3.- Modificació Ordenances Fiscals. 
 
L’Alcalde de l’Ajuntament dels Garidells, en virtut de les competències que 
la legislació vigent li atorga sotmet a la consideració del Ple el següent: 
  
PRIMER: Adherir-nos a les ordenances tipus de la Diputació de Tarragona 
per l’any 2020. 
 
SEGON: Modificació de les ordenances en el següent sentit: 
 

a) Modificar l’Art. 1.1 segon paràgraf de l’Annex denominat Elements 
necessaris per a la determinació de l’obligació tributaria de l’Impost sobre 
Bens Immobles, així com la imposició dels elements d’ordenació 
potestativa acordats per l’Ajuntament de  l’ordenança municipal que regula  
l’Impost de Bens immobles de naturalesa urbana, ordenança núm. 1, en el 
següent sentit: 
 
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE 
L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, 
AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 

ARTICLE 1. Determinació de la quota líquida 

 
La  quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els 
tipus de gravamen següents en funció de la classe de béns immobles: 
 
A. Béns immobles urbans 
 
 Ús del Béns 

Tipus 
Béns a aplicar amb 
major valor cadastral 

Residencial 0,65 100 % 

Magatzem o 
estacionament 

0,65 100 % 

Industrial 1,00 8,00 % 

Oficines 0,65 100 % 

Comercial 0,65 100 % 

Esportiu 0,65 100 % 

Espectacles 0,65 100 % 

Oci i Hoteleria 0,65 100 % 

Sanitat i beneficència 0,65 100 % 

Cultural 0,65 100 % 

Religiós 0,65 100 % 

Obres urbanització i 
solar sense edificar 

0,65 100 % 

Edifici singular 0,65 100 % 

Béns Immobles Rústics 1,00 100 % 
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123131 

Grup de béns Tipus 

Béns immobles de característiques 
especials 

1,00% 

Producció d’energia elèctrica i gas i 
refinament de petroli, i centrals 
nuclears 

1,00 

Preses, salts d’aigua i embassaments 1,00 

Autopistes, carreteres i túnels de 
peatge 

1,00 

Aeroports i ports comercials 1,00 

 
 
Si els immobles tenen atribuïts diferents usos s’aplicarà el tipus 
corresponent al ús de l’edificació o dependència principal. 
 
 - En el supòsit de que l'1 de gener del proper any entrin en vigor nous 
valors cadastrals, resultants del procediment de valoració col·lectiva de 
caràcter general que s'està elaborant, s'estableix el coeficient de 1 als 
efectes de determinar el valor base dels béns immobles rústics construïts, 
conforme estableix la disposició transitòria 18ena del TRLRHL. 
 
S'aplicarà al 8% dels immobles industrials, corresponents a valors cadastrals                                          
superiors a 350.000€, un tipus diferenciat del 1%". 
 

2. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra amb l'import de les 
bonificacions que són d’aplicació. 
 
ARTICLE 2. Exempcions potestatives 
 

1. Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan 
exempts tots els béns immobles quina quota líquida és inferior a 
 
- Béns immobles urbans: 3 (tres) Euros. 
- Béns immobles rústics: 3 (tres) Euros. 
 
En el cas d’agrupació en un únic document de cobrament de totes les 
quotes, el límit s’aplica a la suma d’aquestes. 
 

2. Els béns dels quals són titulars els centres sanitaris de titularitat pública, 
sempre que els mateixos estiguin directament afectats al compliment dels 
fins específics dels referits centres. Per gaudir d'aquesta exempció cal 
adjuntar a la corresponent  sol·licitud la següent documentació: 

3.  
- Acreditació de la titularitat del bé immoble. 
- Acreditació de l'afectació del centre a finalitats sanitàries. 
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4. En relació amb l’anterior apartat és d’aplicació el que s’estableix a l’apartat 
4 de l’article 2 d’aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 3. Bonificacions amb elements potestatius 
 
S’aplica una bonificació del  50% en la quota íntegra de l'impost, sempre 
que així se sol·licita pels interessats abans de l'inici de les obres, els 
immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses 
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de 
rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu 
immobilitzat. 
 
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprèn des del període 
impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins el posterior a 
l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest termini es realitzin 
obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui 
excedir de tres períodes impositius. 
 
Per gaudir d'aquesta bonificació cal reunir els següents requisits: 
 

 El benefici només s’atorga a subjectes que realitzen activitats que suposen 
l'ordenació per compte propi dels medis de producció i de recursos humans 
o d'un d’ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de 
béns o serveis. 
 

 El sol·licitant ha de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, 
titular d'algun dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut. 
 

 Els béns susceptibles d'estar bonificats no poden estar inclosos a 
l’immobilitzat d'aquestes empreses. 
 

 La resolució que atorga el benefici determina la durada del mateix, que en 
tot cas mai pot ser superior a tres períodes impositius. Si durant el període 
de vigència de la bonificació finalitzen les obres d’urbanització, construcció 
o promoció immobiliària, en aquest cas per venda de l’immoble, el subjecte 
passiu beneficiari està obligat a comunicar aquesta circumstància a l’òrgan 
encarregat de la gestió tributària. L’incompliment d’aquesta obligació 
constitueix infracció tributària d’acord amb la Llei General Tributària. 
 
Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació: 
 

 Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost. 
 

 Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en què consti la 
data de l’inici de les obres. 
 

 Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 
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 Còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles respecte al bé immoble 
del que se sol·licita la bonificació. 
 

 Aportació dels estatuts de la societat on s’indiqui que l’objecte social és la 
d’urbanització, construcció o promoció immobiliària tant d’obra nova com de 
rehabilitació. 

 

 Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a 
l’immobilitzat o certificat expedit per l’Administrador relatiu a la no inclusió 
dins l’immobilitzat dels béns immobles objecte de les obres. 
 

 Comunicació de la/es referència/es cadastral/s de l’immoble/s sobre el/s 
que es van a realitzar les noves construccions i/o obres de rehabilitació 
integral. Si aquestes obres afecten a varies parcel·les s’haurà de comunicar 
la referència cadastral de cadascuna d’elles. 
 
Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de 
les obres sobre l’estat d’execució de les mateixes i sobre les obres 
d’urbanització i construcció efectivament realitzades, quan es pretengui 
renovar la bonificació passat el primer exercici. 
 
ARTICLE 4. Bonificacions potestatives 
 

1. A més de la bonificació regulada en l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta 
Ordenança, relatiu als habitatges de protecció oficial,  i en relació amb els 
béns immobles que reuneixen les mateixes característiques que els 
inclosos en el mateix, és d'aplicació una bonificació del   0   per cent durant 
els 3 anys posteriors a la finalització del període de bonificació inicial. 
 

2. Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família 
nombrosa gaudeixen d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre 
béns immobles de naturalesa urbana corresponent als immobles que 
constitueixen el domicili habitual, entenent aquest com aquell domicili en 
que es resideixi més de 183 dies a l’any. L’aplicació del benefici es realitza 
sota les següents condicions: 
 

a) Import de la bonificació. La bonificació es determina en funció del valor 
cadastral de l’immoble en el període impositiu d’aplicació. 
 

Tram de valor cadastral Tipus 

Valor fins a 60.000  euros   0% 

Valor cadastral de més de 60.000 
euros 

0% 

 
 

b) Requisits subjectius 
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La bonificació s’aplica, sense necessitat de sol·licitud, als subjectes passius 
de l’impost i que a la vegada són titulars d’una família nombrosa. 
 
Es consideren titulars de les famílies nombroses tant els titulars com els 
cotitulars de les mateixes, segons informació facilitada pel Departament de 
Benestar i Família en relació amb el període impositiu d’exacció de l’impost. 
  
La bonificació s’aplica prèvia petició dels interessats abans del dia 1 de 
gener de l’exercici fiscal següent, als subjectes passius de l’impost i que a 
la vegada són titulars d’una família nombrosa. 
 
Es consideren titulars de les famílies nombroses tant els titulars com els 
cotitulars de les mateixes, i que ho acreditin mitjançant document de 
reconeixement emès pel Departament de Benestar i Família en relació amb 
el període impositiu d’exacció de l’impost. 
 

c) Requisits objectius 
 
Si un mateix titular o cotitular de les famílies nombroses fos subjecte passiu 
per més d’un bé immoble urbà s’aplica el benefici al bé immoble que és el 
domicili fiscal del titular o cotitular de la família nombrosa. Aquesta 
bonificació no serà aplicable a béns immobles que tinguin determinats usos 
com aparcaments o trasters. 
 

3. Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, se’ls aplica una bonificació 
del   0  (per cent de la quota íntegra de l’impost. L’aplicació d’aquesta 
bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per produir calor 
incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent per part 
de l’administració corresponent. 
 
No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siguin 
obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria. 
 

4. Als béns immobles d’organismes públics d’investigació i els d’ensenyament 
universitari se’ls aplica una bonificació del  0  per cent. 
 

5. S’aplica una bonificació del 0  per cent en la quota íntegra de l’impost a 
favor dels béns immobles exclosos de l’exempció prevista en l’article 2.3.b) 
paràgraf 3r. de la present ordenança. 
 

6. S’aplica una bonificació del  0    per cent en la quota íntegra de l’impost a 
favor d’immobles on es desenvolupin activitats econòmiques que sigui 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 

mailto:ajuntament@elsgaridells.cat
http://www.elsgaridells.cat/


Ajuntament dels Garidells 
Av. Catalunya, 2 
CP   43153  
Tel. 977 62 52 30 
ajuntament@elsgaridells.cat 
 

 

                                                                 www.elsgaridells.cat   

 

l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Correspondrà aquesta 
declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
- Modificar l’ordenança núm.7 Reguladora de la taxa per la recollida 
d’escombraries. Incrementant la taxa per atendre a les necessitats del 
servei amb un increment de 15 euros per unitat urbana,  per tant es 
modifica l’Article corresponent a la quota tributaria en el següent sentit, on 
diu: 
Per cada habitatge 55 euros ha de dir 70 euros  
 
- Modificar l’ordenança núm. 6 Reguladora de la taxa per llicencies 
urbanístiques en el art. 6e.- Quota tributaria punta a). 1, on diu 1.40% ha de 
dir 0% i en el punt a).2 on diu 1.40% ha de dir 0% 
 
- Modificar l’ordenança núm. 3 Reguladora de l’Import sobre 
construccions, instal·lacions i obres en el art. 4, Base imposable, quota i 
meritament, punt 3 tipus de gravamen que diu 3.4% ha de dir 2.4%  
 
- Modificar l’ordenança núm.10 Subministrament d’aigua a l’article 6 
determinant que la periodicitat de cobrament dels rebuts de l’aigua en lloc 
d’esser un cop a l’any, serà un cop cada sis mesos. 
 
Primer.- Aprovar inicialment les Ordenances Fiscals, any 2020, d’acord 
amb la proposta transcrita. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, 
per tal que si s’escau es puguin presentar al·legacions. 
 
Tercer.- Transcorregut el termini d’exposició pública, en cas que no s’hagin 
presentat al·legacions, aquestes esdevindran aprovades definitivament. En 
cas contrari, les al·legacions presentades seran resoltes per l’òrgan 
competent. 
 
Per la resta d’elements aquest Ajuntament es remet al model tipus 
d’ordenança aprovat per la Diputació de Tarragona. 
 
La proposta tal i com s’ha transcrit s’aprova 
 
Tot s’aprova per unanimitat. 
 
4.- Delimitació d’incendis 
 
Considerant que per provisió de l’Alcaldia es sol·licità informe de Secretaria 
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar Plànol 
de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals en 
urbanitzacions, nuclis de població, instal·lacions i edificacions.  
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Considerant l’informe emès pel secretari. 
 

Vist el document del Plànol de delimitació de mesures de prevenció 
d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, instal·lacions i 
edificacions, redactat per Departament d’Enginyeria Municipal del SAM de 
la Diputació de Tarragona. 

 
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en 
virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 178 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se li proposa 
l’adopció del següent. 
 
Ates que amb data 26 de març de 2018 es va publicar l’aprovació inicial del 
document pel termini reglamentari, sense que s’hagi presentat cap 
al·legació. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa: 
 
PRIMER. Aprovar definitivament el Plànol de delimitació de mesures de 
prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, 
instal·lacions i edificacions 

 
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota 
classe de documents relacionats amb aquest assumpte. 
 
La proposta es troba conforme i s’aprova. 
 
Tot s’aprova per unanimitat. 
 
5.- Aprovació Compte General 2018 
 
L’alcalde defensa la proposta de la Comissió Informativa que literalment diu: 
 
A les dinou hores, del dia tres d’Octubre de dos mil dinou, es reuneixen els 
senyors: 
 
Alcalde: Marc Bigordà Prio  
 
Els regidors/es : Sr. Jordi Gállego i la Sra. Isabel Souto. 
 
Dona fe de l’acta el Secretari – Interventor – Tresorer de la Corporació: 
Francesc Pros Francesch. 
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El primer com a president de la Comissió i la resta com a vocals, per tal de 

dictaminar amb caràcter previ sobre el següent assumpte: 

 

<<INFORME DEL COMPTE GENERAL REFERIT A L`EXERCICI 2018 
 
En Francesc Pros Francesch Secretari – Interventor de l`Ajuntament dels 
Garidells (Tarragona) 
 
En compliment del que determina la legislació de regim local vigent i 
finalitzat l`exercici pressupostari de 2018, cal elaborar el Compte General, 
que posa de manifest la gestió realitzada en els diferents aspectes 
(econòmic, financer patrimonial i pressupostari) es per això que qui 
subscriu emet el següent informe: 
 
INFORME 
 
En la elaboració del present compte anual s`han  aplicat els principis 
comptables de comptabilitat publica d`acord amb la legislació vigent, Pla 
General de Comptabilitat Publica.  
 
S`han analitzat les consignacions pressupostaries del compte general, 
ingressos  i pagaments realitzats així com els corresponents justificants i 
les partides de càrrec i data, mitjançant els documents que consten a 
l`expedient, i realitzades les comprovacions prèvies al tancament del 
Compte General, es constata que s’han tingut en compte les Bases 
d`Execució del pressupost així com el que disposen els art. 208 a 212 del 
RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals  i les regles 97 i següents del SICAL. 
 
S`ha efectuat també la corresponent comprovació de la liquidació 
efectuada pel president de l`entitat d`acord amb allò que disposa l`art 116 
de la Llei 7/85 de 2 d`abril,  i l`art 58 del DL 2/2003 de 28 d’abril, Text Refós 
de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya pel que es disposa que 
els estats i els comptes de la entitat els ha de retre el President, abans de 
15 de maig de l`exercici següent al que correspon la liquidació. 
 
Consten a l’expedient de la liquidació de 2018, els informes d’intervenció 
que acrediten l’estabilitat pressupostaria de l’exercici. 
 
En conseqüència i d`acord amb quan s`esmenta als punts anteriors, 
s`informa favorablement l`elaboració del Compte General de l`exercici 
2018, segons l’estat i documentació comptable adjunta.>> 
 
Vist l’informe transcrit, es proposa 
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Únic: Proposar l’aprovació del compte General de 2018 al Ple de la 
Corporació  tal i com consta a l’expedient. 
 
No es produeix més debat sobre la proposta. 
 
Tot seguit es sotmet  la proposta a votació  amb la sistemàtica  de vot 
ponderant de les comissions informatives. 
 
Vots a favor, 5 els del grup municipal Tots som Garidells 
Vots en contra, cap. 
Abstencions, cap. 
 
Llegida la votació es troba conforme. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat>> 
 
Al ple de la Corporació es proposa 
 
Únic: Aprovar el compte general del 2018 tal i com s’ha transcrit. 
 
La proposta tal i com s’ha plantejat es troba conforme i s’aprova. 
 
Tot s’aprova per unanimitat.>> 
 

 
 
La proposta es troba conforme i s’aprova. 
 
Tot s’aprova per unanimitat 
 
6.- Aprovació Pressupost 2020 
 
L’alcalde presenta el pressupost que ha continuació es detalla resumit per 
capítols: 
 
Resum de despeses per capítols 
 

ORDINARI – INVERSIONS 

       1         Despeses de Personal 43.504 

2         Despeses corrents en béns i serveis 169.650 

3         Despeses financeres 300 

4         Transferències corrents 45.500 

6         Inversions reals 163.208 

9         Passius financers 0 

       

     

TOTALS 422.162 
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Resums d'ingressos per capítols 
 

ORDINARI - INVERSIONS  

       1         Impostos directe 108.500 

2         Impostos indirectes 1.000 

3         Taxes, preus públics i altres ingressos 113.500 

4         Transferències corrents 169.100 

5         Ingressos patrimonials 0 

6         Alienació d'inversions reals 0 

7         Transferències de capital 65.705 

       

     

TOTAL 457.805 
 

 
      

  
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   Administrativa  Interi  Grup C1 
     
La  massa salarial  es regularitza en termes d’homogeneïtat pel 2020 
 
MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL: 
 

SALARIS BRUTS SEGURETAT SOCIAL TOTAL 

12.000 8.779 20.879 

 
 
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 
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la Llei d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, pel que al Ple 
es proposa: 
 
Primer: Aprovar inicialment el pressupost de 2019, 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. 
 
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 es troba conforme i s’aprova. 
 
Tot s’aprova per unanimitat 
 
7.- Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAESC) 
 
La Comissió Europea va posar en marxa, l’any 2008, el que ha denominat 
“Pacte d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a 
mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra el canvi 
climàtic i l’escalfament de la Terra. Posteriorment,  l'any 2014, davant 
l'evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va 
llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l'adaptació en front el 
canvi climàtic: Alcaldes per l'Adaptació (Mayors Adapt). El model de 
funcionament era similar al del Pacte dels Alcaldes, i tornava a ser una 
iniciativa de relació directa entre institucions europees i ens locals. 

Finalment, el 15 d'octubre de 2015, la Unió Europea decideix fer un pas 
endavant i aprovar el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, com a resultat 
de fusionar les dues iniciatives: el Pacte d’Alcaldes i Alcaldes per 
l’Adaptació. 

 
El Ple de l'Ajuntament dels Garidells va acordar adherir-se al Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses el dia 30 d’octubre de 2017. 
 
El Pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius 
comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
(GEH) en els seus territoris en més d’un 40% fins l'any 2030, mitjançant la 
millora de l’eficiència energètica i un major ús de les energies renovables, 
alhora que es compromet a augmentar la seva resiliència amb l’adaptació 
als impactes dels canvi climàtic. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament dels 
Garidells a dut a terme un Inventari base de les emissions I una Avaluació 
de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic, els quals han estat la base 
per elaborar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)  
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Les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament estan regulades per 
l’art. 52.2.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
Per tot això, i en ús de les atribucions que m'ha estat conferides proposo al 
ple l'adopció dels següent acords: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima del 
municipi dels Garidells. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona. 
 
La proposta es troba conforme i s’aprova. 
 
Tot s’aprova per unanimitat 
 
 
8.- Precs i preguntes 
 
L’Alcalde demana si algun regidor vol fer algun prec i/o pregunta. 
 
No es planteja cap qüestió. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les 
vint-i-una hores, de tot el qual s'estén la present acta que signa l'Alcalde, 
amb mi que CERTIFICO. 
 
 
Alcalde-President     Secretari-Interventor 
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