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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL  

DIA 22 D’OCTUBRE DE 2019 
 

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

 
 
 
Als Garidells, essent les vint hores del dia 
vint-i-dos 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 extraordinària 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.- Sorteig dels membres de la mesa electoral comicis 10 Novembre. 
 
4.- Licitació dels Projectes de Consolidació del Castell. 
 
5.- Sol·licitud per la concessió de la Creu de Sant Jordi. 
 
6.- Retribució per càrrec electe. 
 
7.- Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem. 
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1.- Aprovació, si escau, de l’Acta anterior. 
 
Havent-se distribuït fotocòpia de l’acta redactada pel secretari de la sessió 
celebrada el dia 03 d’octubre 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. 
 
No hi ha Decrets nous des del darrer Ple.  
Tots els membres de la Corporació en prenen coneixement. 
 
3.- Sorteig dels membres de la mesa electoral comicis 10 Novembre. 
 
Utilitzant el sistema CONOCE facilitat per l’oficina del cens electoral, els 
membres de la mesa electoral son: 
 
PRESIDENTA: Marta D.S.  
VOCAL 1: Milagros S.C.  
VOCAL 2: Andrés L.H.  
 
4.- Licitació dels Projectes de Consolidació del Castell. 
 
PROPOSTA PLE 
 
D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Resolució, i en compliment 
de l’establert en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, emeto el següent, 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Com sigui que l’ajuntament té intenció de realitzar els projectes de 
Consolidació del Castell partint de les següents dades: 
 

Concepte Import 

Execució del projecte constructiu 99.173,54 euros(IVA exclòs) 

 
Els costos directes i indirectes són els que es detalla en el plec de 
condicions tècniques que forma part del present plec de condicions 
administratives.  
 
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 99.173,54 euros 
(IVA exclòs). 
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A la vista de l’expedient de contractació tramitat: 
 

Document  

Providència de contractació   

Informe de Secretaria  

Informe d'Intervenció  

Plec prescripcions tècniques (projecte)  

Plec de clàusules administratives  

 
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per 
l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

 
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les 
Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena 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. 
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
 
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 
establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per 
l'Alcalde de conformitat amb el que es disposa en 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. 
 
Per això, de conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el que 
subscriu eleva la següent proposta de resolució: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, de l’obra de Consolidació d’Urgència del Castell dels Garidells, 
convocant la seva licitació. 
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SEGON. Aprovar la despesa corresponent en cas de conformitat de 
l'informe de fiscalització que s'emeti per la Intervenció. 

 
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte. 
 
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el 
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant 
de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules 
administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació 
necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest 
dia de publicació de l'anunci de licitació. 
 
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva 
composició en el perfil de contractant: 

 

 Marc Bigordà Prió, que actuarà com a President de la mesa. 

 Francesc Pros Francesch, Vocal (Interventor de la Corporació). 

 Rubén Heras Tuset, Vocal. 

 Estela Leal Cánovas, que actuarà com a Secretari de la Mesa.  
 
La proposta es troba conforme i s’aprova. 
 
Tot s’aprova per unanimitat. 
 
5.- Sol·licitud per la concessió de la Creu de Sant Jordi. 
 
PROPOSTA 
 
Considerant que l’Ajuntament de la Riba ens ha informat que a rebut una 
instància de l'entitat Amics de La Riba amb registre d'entrada 4312480001-
1-2019-000964-2 de data 16 d'agost de 2019 on sol·liciten al Ple de la 
corporació de La Riba s'adhereixi a la sol·licitud a la Generalitat de 
Catalunya de l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'entitat Amics de La 
Riba atès que exposen que és una associació que: 
 

 En el 2019 celebra el 70è aniversari 

 Que organitza jornades musicals que han arribat a la 37a. Edició. 

 Que van fer construir els nans de La Riba 

 Han constituït el grup de grallers i Gegants de La Riba, que aquest 2019 
compleixen 30 anys, representant el poble de La Riba en diversos actes i 
trobades geganteres per arreu del país, incloent sortides fora del territori 
català. 
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 Que varen realitzar diverses obres que han quedat per al poble de La 
Riba com la font del Blai, la font del Mas, la font del Barber, que ha 
col·laborat en diverses campanyes de la Generalitat de Catalunya, com 
"Catalunya Cara neta" 

 Que organitza conferències, exposicions, teatre, etc... 
 
Fonaments de dret 
 
Decret 457/1981, de 18 de desembre, creant la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya, per distingir les persones naturals o jurídiques 
que, per llurs mèrits, s'hagin destacat pels serveis prestats a Catalunya en 
la tasca de defensa de la seva identitat i de restauració de la seva 
personalitat o més generalment en el pla cívic i cultural. 
 
Es proposa al Ple de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de l’Ajuntament de la Riba de sol·licitar a la 
Generalitat de Catalunya l’atorgament a l'entitat sense ànim de lucre 
"Amics de La Riba" de la Creu de Sant Jordi 2019 pels seus destacats 
serveis prestats al municipi de La Riba i a tot el territori de Catalunya en la 
tasca de defensa de la identitat catalana en l'àmbit cívic i cultural. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de la Riba, institució 
gestora de la present iniciativa. 
 

La proposta es troba conforme i s’aprova. 
 
Tot s’aprova per unanimitat 
 
6.- Retribució per càrrec electe. 
 
L’Alcalde dona compte de la necessitat  d’incrementar la col·laboració d’un 
membre de la corporació amb les tasques de govern  municipal a temps 
parcial, pel que  proposa  que la regidora Sra. Isabel Souto Cayón 
s’incorpori a temps  parcial a les tasques de govern municipal, amb una 
dedicació del 25% de la jornada i una retribució de 398 euros bruts 
mensual  i 12 pagues. 
 
Pel que es proposa: 
 
Primer: Determinar que na Isabel Souto Cayón, tindrà una dedicació parcial 
del 25% a l’Ajuntament dels Garidells com a regidora i una retribució de 
398 euros bruts mensuals amb 12 pagues dintre de l’any. 
 
Segon: Donar publicitat d’aquest acord.  
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No es produeix debat sobre el tema i la proposta tal i com s’ha transcrit 
s’aprova. 
 
Tot s’aprova per unanimitat 
 
7.- Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem. 
 
MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I 
PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES 
POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET 
D’AUTODETERMINACIÓ  
 
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes 
inequívocs d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi 
Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i 
Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs 
i Carles Mundó, amb multes i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític 
que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en 
democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això 
que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, 
perquè no han comès cap delicte.  
 
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una 
vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de 
les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats 
col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d’absoluta 
excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de 
manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat 
política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur 
lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de 
la independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces 
polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de 
resolució del conflicte.  
 
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment 
per debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret 
a l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir 
República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat 
d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. 
Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem 
mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica 
de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones 
condemnades i perseguides.  
 
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva 
responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la 
ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, 
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el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries 
de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat espanyol 
a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i 
en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva.  
 
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat 
actua desoint qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les 
Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que 
recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions pacífiques 
del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. 
I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, 
malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia 
garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania.  
 
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita 
antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La 
situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la 
confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels 
pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim.  
 
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta 
els següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel 
Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa 
independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les 
llibertats de la ciutadania de Catalunya.  
 
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses 
polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i 
exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la 
celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política 
celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data.  
 
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret 
polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les 
Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats 
també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual 
resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.  
 
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment 
independentista català. Condemnar tots els intents de criminalització del 
moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, 
poders i alguns mitjans de comunicació volen construir.  
 
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de 
les persones escollides democràticament a les diferents institucions 
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catalanes, així com les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima 
expressió de la sobirania popular.  
 
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de 
Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a 
participar, com a representants legítims de la ciutadania, en una assemblea 
d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.  
 
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament dels Garidells a totes les 
mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell 
nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les 
lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I 
comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la 
Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.  
 
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, 
per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania dels Garidells, la 
defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així 
com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat 
de dret.  
 
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets 
fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis 
agermanats.  
 
DESÈ. Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i a 
l’Associació de Municipis per la Independència. I donar conèixer el 
contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es 
creguin oportuns. 
 
No es produeix debat sobre el tema i la proposta tal i com s’ha transcrit 
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 vint-i-cinc minuts, de tot el qual s'estén la present acta que 
signa l'Alcalde, amb mi que CERTIFICO. 
 
 
Alcalde-President     Secretari-Interventor 
 
 
 
 
 
 

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

		2019-10-31T14:00:29+0100
	MARC BIGORDÀ PRIÓ - DNI 47772444H (AUT)
	Marc Bigordà Prió - Alcalde Ajuntament dels Garidells


		2019-10-31T14:01:16+0100
	CPISR-1 C FRANCESC PROS FRANCESCH




