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Identificació de la sessió
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Ens: Ajuntament de Colldejou
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Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 31 de gener de 2020
Hora d'inici: 09:30
Hora de finalització: 10:52
Lloc: Sala de plens
Assistents:
Sr. Lluis Maria Vidal Salvat (ERC)
Sr. Joan Altimira Vila (ERC)
Sr. Ricard Maldonado Fort (ERC)
Sra. Marta Rofes Gibert (PDCAT)

ACORDS
Secretaria
1. PLE 20 DESEMBRE 2019
Unanimitat

2. ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB L'ACM
Unanimitat

Fets
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6
d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
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contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA,
SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA
(Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT
i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat
Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’
acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’
entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05)
de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’
empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a
la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la
licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica
entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de l’
ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué
acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar
formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a
favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’
electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte
de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos
termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat
establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, s’
aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat
contracte.
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En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA ENERGÍA
SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment d’aprovació de la tercera
pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació
de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva
del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat D02
de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb l’
aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del
CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del contracte
derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU.

Fonaments de dret
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen
el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D02).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’
adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de
vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. 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 resta de disposicions vigents concordants
en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats
locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Que el municipi de Colldejou s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’
Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període
que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
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Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot BT1

2.0A

129,275

Sublot BT2

2.0DHAP1

153,682

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,015

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,397

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,426

Sublot BT6

2.0DHSP3

69,899

Sublot BT7

2.1A

145,415

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,407

Sublot BT9

2.1DHAP2

89,37

Sublot BT10

2.1DHSP1

167,865

Sublot BT11

2.1DHSP2

97,008

Sublot BT12

2.1DHSP3

82,541

Sublot BT13

3.0AP1

114,198

Sublot BT14

3.0AP2

100,212

Sublot BT15

3.0AP3

72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934

Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió

€/kW i any
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Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177
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Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de
gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre
(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 210 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per enotum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal
al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

3. CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES PER LA MILLORA DELS CAMINS DE LA BARONIA
D'ESCORNALBOU
Unanimitat

Fets
Ha tingut entrada sol·licitud de llicència d'obres per la millora dels camins de la Baronia
d'Escornalbou presentada perla Diputació de Tarragona.
Amb la sol·licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació
exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
El tècnic municipal ha emès informe FAVORABLE.

Fonaments de dret
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig (RPLU)
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179 /1995
(ROAS) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
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Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LPACAP) Planejament general vigent
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir la llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer,
a la Diputació de Tarragona per realitzar realitzar les actuacions de millora dels camins de la
Baronia d'Escornalbou, d’acord amb el projecte tècnic presentat.
SEGON. En tot cas, les obres han d’iniciar-se en un termini màxim d’un any, comptat a partir de
l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, i no poden quedar interrompudes per un període
superior a tres mesos . En tot cas, la durada màxima de l’execució de l’obra és de tres anys,
comptats a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució. També cal advertir el titular
de la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs d’ ambdós terminis sense
haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. El titular de la llicència ha de lliurar a l’
Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i,
posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les
obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del
certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la
persona titular de la llicència urbanística S'adverteix a la persona sol·licitant que en el termini d’
un mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’
ens gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 89
/2010.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

4. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE LES BASES ESCOLARS I
PAGAMENT
Unanimitat

Fets
Per acord del Ple de data 16 de novembre de 2018 es van aprovar les bases per a la concessió
d’ajuts, de caràcter individual, per a l’adquisició de llibres i material escolars en el curs 2018
/2019.
Dintre de termini s’han presentat les següents sol·licituds:
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Sol·licitant

Domicili

Alumnes

NRJ

Mas Valent

EMR
XMR

60,00
60,00

MRG

Baix 32

JRR
ARR
CRR

60,00
60,00
60,00

MBM

Forn, 15

ABD
DBD

60,00
60,00

JSS

Baix, 26

JSM

80,00

PML

Forn, 3

AMR

60,00

VGG

Masies 18

DSG

80,00

JGL

Sol, 20

MXT

80,00

TOTAL 11

Subvenció

720,00

Una vegada revisades totes les sol·licituds es comprova que compleixen tots els requisits.

Fonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir les subvencions sol·licitades indicades en l’expositiu.
Segon.- Ordenar el pagament de les mateixes mitjançant la forma de pagament indicada a la
sol·licitud.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

5. MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL I EL
TRIBUNAL SUPREM RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA
I L'EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS
Unanimitat
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El passat divendres dia 3 de gener de 2020, la Junta Electoral Central va acordar que l’
eurodiputat Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’
haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó. El dia 9, el
Tribunal Suprem ha decidit fer cas omís a la sentència del TJUE, i dictamina que Oriol
Junqueras no té immunitat i que per tant no pot ser eurodiputat.
La Junta Electoral Central, en una decisió ratificada el dia 10 de gener pel Tribunal Suprem,
pretén també executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat
no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del
Parlament de Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina
tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius
de cessament del President del nostre país.
Aquestes resolucions s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que
pateixen persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol
fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al
costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una
solució política al procés.
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central i del Tribunal Suprem per la qual s’
intenta executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la
retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’
Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central i del Tribunal suprem, que
fent cas omís al TJUE, nega la condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat que la recent
sentència del TJUE dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria
immunitat parlamentària.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des
del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels
eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S’
ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la
societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l’
autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre futur
per mitjans polítics pacífics i democràtics.
SETÈ.- Demanar al Parlament Europeu que respecti els drets polítics d’Oriol Junqueras i faci
complir la sentència del TJUE
VUITÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’
aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.
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6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL, D’ALGUNS DELS PARÀMETRES DE LA SUBZONA 5B1
“AÏLLADA PARCEL·LA MITJANA AMB CONDICIONS TOPOGRÀFIQUES SINGULARS”,
REGULADA A L’ARTICLE 99: ZONA DE CASES AÏLLADES, CLAU 5.
Unanimitat
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Fets
Es dona compte al Ple de la Modificació Puntual núm. 1 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Colldejou per a regular l’activitat extractiva en sòl no urbanitzable, redactada per l’
arquitecte el Sr. Josep Frederic Pérez Pastor.
La present modificació proposa introduir canvis a l’article 99 del POUM (Zona de cases
aïllades, clau 5), concretament pel que fa als paràmetres que regulen la subzona 5b1: aïllada
parcel·la mitjana amb condicions topogràfiques singulars.
Els canvis proposats únicament incidirien en el desplaçament del gàlib original cap al nord de
manera que el volum construït quedés separat del carrer un mínim de 3 metres i, per altra
banda, s’introduiria un nou paràgraf que indiqués la necessitat de preservar la tipologia de les
tanques actuals com a marges de pedra.
El desplaçament del gàlib no suposarà un increment del sostre edificable inicialment previst.

Fonaments de dret
I.- Articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’
abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les modificacions introduïdes
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització del govern local.
II.- En base a la legislació assenyalada cal dir que els plans d’ordenació tenen vigència
indefinida, no obstant això, en exercici del “ius variandi”, l’Administració quan les
circumstàncies li demanin per a una major satisfacció dels interessos generals d’ordenació del
territori pot procedir a la seva modificació. La modificació de qualsevol dels elements d’una
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació. Les propostes de modificació d’una figura del planejament urbanístic han de raonar i
justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en relació amb els
interessos públics i privats concurrents.

En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 1 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Colldejou
2.- Sotmetre la proposta esmentada a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació en l'àmbit
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municipal o supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació i a la pàgina web de l’
Ajuntament de Colldejou, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-la i presentar
durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
3.- Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs que confinin amb l’àmbit de la
modificació per tal que puguin examinar l'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar
les al·legacions que considerin convenients.
4.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat
que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
5.- Traslladar els acords a l’interessat i al Departament Serveis Tècnics.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Informe d'Alcaldia
7. INFOREMS D'ALCALDIA
El Sr. Alcale fa les següents explicacions:
Comenta que ha assistit a una reunió del Consell Comarcal del Baix Camp en la que
ha explicat totes les novetats de la Central de compres i han animat als ajuntaments a
adherir-se. L'Ajuntament de Colldejou s'adherirà a les màximes licitacions possibles.
Reunió de presentació del PAM 2020-2023: explica que va assistir a la reunió de la
Diputació de tarragona i comenta als regidors les novetats d'aquest quadrienni del PAM.
Diu que cal començar a pensar en els projectes a presentar.
Parc eòlic: ha tingut la visita de l'empresa de parcs eòlics i li han comentat que hi ha un
projecte sobre la taula per substituir els actuals molins per uns de més nous, podent
reduir així el número de molins.

Propostes, precs i preguntes
8. PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES
La Regidora Sra. Marta Rofes comenta que ha vist que l'estat de manteniment de la bassa del
Molí està bastant deterioritat cosa que provoca una disminució de la seva capacitat. S'inicia un
debat sobre les diferents possibilitats que hi ha, ja que la bassa és particular. Es comenta
també l'estat de les diferents basses de regants que hi ha a la població.

Secretari Interventor

Alcalde
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Laura López Llopis
Jordi Sierra Salsench
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