Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2018
Data: 16 de novembre de 2018
Hora: 13.10 – 14.15 h.
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament
Hi assisteixen:
Jordi Sierra Salsench
Marta Rofes Gibert
Pere Montalvo Llorens
Rosa Ferre Martínez
Excusa la seva assistència el Sr. Marc Barrera Manjón
Secretària interventora la Sra. Laura López Llopis, en exercici de les funcions del secretaria de
l’Ajuntament de Colldejou.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta del 19/10/2018.
2.- Informes d’Alcaldia
3.- Aprovació inicial del pressupost 2019
4.- Adjudicació definitiva de l’obra “Renovació de la pavimentació i serveis de la Plaça de l’Església.
Fases 1 i 2”
5.- Aprovació bases escolars 2018-2019
6.- Aprovació de la sol·licitud de subvenció del PAES 2018
7.- Aprovació de la sol·licitud de l’ajut de camins del Consell Comarcal.
8.- Comunicació d’obres menors al carrer de Baix, 12
9.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el CCBC pel programa Formació i Treball
10.- Autorització de pas de CE l’Areny, per la cursa dels 4 termes
11.- Adhesió al Pla Agrupat de Formació de la Diputació de Tarragona
12.- Moció de suport a la resolució del Parlament
13.- Propostes, precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació de l’acta de 19 d’octubre de 2018
S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents.
2.- Informes d’Alcaldia
- Visites proper divendres: L’alcalde comenta que el proper divendres te la visita trimestral dels
Mossos d’Esquadra, una visita amb el representant de l’empresa Natura Local per sol·licitar pressupost
per la implantació de rutes al municipi a la seva aplicació, i la signatura del contracte de l’obra
“Renovació de pavimentació i serveis de la Plaça de l’Església”
- Horari dels metges: explica que ja ha parlat amb el cap del CAP Mont-Roig del Camp per
aclarir el tema
- Consorci Serra de Llaberia: Hem tingut reunions per decidir el futur del Consorci i de
moment s’ha d’anar a parla amb la Diputació de Tarragona.
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Visita representant de Telecomunicacions: es comenta que aquesta setmana ha vingut un
representant de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya per tractar diversos
temes de l’antena municipal.
Visita Castell d’Escornalbou: van fer una presentació del projecte que la Diputació de
Tarragona està duent a terme al Castell d’Escornalbou.

3.- Aprovació inicial del pressupost 2019
La unitat gestora ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost.
L’alcaldia ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost així com encarregar a la secretaria
intervenció l’emissió dels informes corresponents.
La secretaria ha emès informe en relació a la tramitació a seguir per a l’aprovació de l’expedient.
La intervenció ha preparat la documentació relativa al pressupost.
El pressupost general està integrat pel de la pròpia entitat d’acord amb el següent detall:

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
33.700,00
1.000,00
113.842,53
131.900,00
4.100,00
0,00
101.221,71
0,00
0,00

TOTAL

385.764,24

CONSOLIDAT

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

PRESSUPOST
DESPESES
99.120,00
150.000,00
1.500,00
13.230,00
1.887,53
111.383,71
0,00
0,00
8.643,00

TOTAL

385.764,24

CONSOLIDAT

DE

L’alcaldia ha sol·licitat l’emissió dels informes d’intervenció corresponents a l’aprovació del pressupost
general de la corporació.
La intervenció en relació a l’informe d’intervenció general ha emès informe favorable.
La intervenció en relació a l’informe d’intervenció sobre el compliment dels principis que estableix la
Llei orgànica d’Estabilitat i sostenibilitat financera ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el forma el seu president i a ell
si ha d'unir la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en
relació amb el vigent.
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b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, almenys, a
sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en
matèria de despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació
dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el
compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en
conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.
2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que el
pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment per
l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat local de la qual depenguin abans del 15 de
setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel que fa a
les societats mercantils, fins i tot d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la participació de l'entitat
local, remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de
despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per a
l'exercici següent.
3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que sobre la base
dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms, el president de l'entitat
formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i
documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple de
la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.
4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord
d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, no pot
aprovar-se cap d'ells separadament.
5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els annexos que
caldrà unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran
formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb
capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i
societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al públic previ
anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions. S’entendrà el
pressupost definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un
mes per resoldre-les.
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al qual
hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al butlletí oficial de la
província resumit per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a l’administració de l’estat i la
comunitat autònoma.
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També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una vegada publicat al
BOP.
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost
corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra
l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu.
Per tot això, el Ple per unanimitat dels assistents ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2019 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols i per a
cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent:

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
33.700,00
1.000,00
113.842,53
131.900,00
4.100,00
0,00
101.221,71
0,00
0,00

TOTAL

385.764,24

CONSOLIDAT

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

PRESSUPOST
DESPESES
99.120,00
150.000,00
1.500,00
13.230,00
1.887,53
111.383,71
0,00
0,00
8.643,00

TOTAL

385.764,24

CONSOLIDAT

DE

2. Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de 442.884,47 €, d’acord
amb el següent detall:
A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOT

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

Despesa
financera
99.120,00
150.000,00
1.500,00
13.230,00
1.887,53
111.383,71
0,00
377.121,24

Regla despesa liquidació 2018
Regla despesa pressupost 2019
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

265.309,54
164.558,41
100.751,13
65.763,23
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import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre
que hi hagi finançament
65.763,23
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

442.884,47

4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats
podran presentar-hi reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.
4.- Adjudicació definitiva de l’obra “Renovació de la pavimentació i serveis de la Plaça de l’Església.
Fases 1 i 2”
Per acord del ple de data 7 de setembre, es va aprovar l’expedient de contractació de “Renovació
de serveis i pavimentació de la Plaça de l’Església” mitjançant procediment obert simplificat.
En data 14 de setembre es publica en el perfil de contracta de l'Ajuntament l’anunci de licitació.
La Mesa de contractació per la valoració de la documentació obrant en el sobre 1 (documentació
administrativa), reunida el 19 d’octubre, acordà:
Admetre als següents licitadors:
Núm. Data entrada
Núm. de registre
Licitador
1
04-10-2018
382
Carles Pujol, SA
2
04-10-2018
381
Agrovial, SA
3
04-10-2018
378
Auxiliar de firmes i carreteres, SA
4
04-10-2018
377
Edifisa
4. Reunida la mesa de contractació per la valoració de les ofertes presentades realitza la proposta
d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació de conformitat amb la classificació
obtinguda:
LOT 1
Criteri 1
Criteri 2
ORDRE LICITADOR
TOTAL
1
Agrovial, SA
15
4
19
2
Edifisa
6,59
4
10,59
3
Auxiliar de firmes y carreteres
5,11
4
9,11
4
Carles Pujol, SA
3,67
2
5,67
LOT 2
Criteri 1
Criteri 2
ORDRE LICITADOR
TOTAL
1
Agrovial, SA
15
4
19
2
Edifisa
7,04
4
11,04
3
Auxiliar de firmes y carreteres
4,83
4
8,83
4
Carles Pujol, SA
3,67
2
5,67
El candidat seleccionat per la mesa de contractació presentada la documentació establerta en
l'art. 159.4 LCSP correctament.
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La legislació aplicable és la següent:
-

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de
26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Plec de clàusules administratives particulars
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 (en endavant RD 817/2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti
incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

Per tot això, el Ple per unanimitat dels seus assistents, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte de “Renovació de serveis i pavimentació de la Plaça de l’Església”, a
Agrovial, SA Lots 1 i 2, amb NIF A25059924, per un preu de 59.883,62 € més 12.575,56 € d’IVA pel Lot 1
i 60.186,82 € i 12.639,23 € d’IVA pel Lot 2, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges de les ofertes dels
adjudicataris que n’han determinat la selecció:
- Ampliació del termini de garantia en 48 mesos
Segon.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Tercer.- Nomenar responsables del contracte la Sra. Laura López Llopis, Secretària de l’Ajuntament.
Quart.- Notificar aquesta resolució als licitadors i a la unitat gestora.
Cinquè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
5.- Aprovació bases escolars 2018-2019
De conformitat amb la iniciativa adoptada per aquest Ajuntament en anys anteriors, sobre concessió
d’ajuts a la població en edat escolar compresa en els diferents cicles d’Educació Infantil fins
Batxillerat i cicles formatius de FP o similars, per l’adquisició de llibres i material escolar, s’ha procedit a
la redacció de les Bases reguladores dels ajuts per aquest curs escolar 2018-2019, les quals es
sotmeten a la consideració del Ple, essent aprovades per unanimitat.
Bases que regeixen la convocatòria per a la concessió d’ajuts, de caràcter individual, per a
l’adquisició de llibres i material escolars en el curs 2018/2019
Clàusula 1a. Objecte de la convocatòria.
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Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals per contribuir al
pagament de l’adquisició dels llibres escolars obligatoris i material escolar, així com regular llur
convocatòria en el curs 2018/2019.
Clàusula 2a. Destinataris de l’ajut.
Els ajuts s’atorgaran als alumnes empadronats al municipi de Colldejou, de fins a 20 anys i que
assisteixin als centres escolars d’educació infantil (EI), primària (EP), secundària (ESO) i Batxillerat o FP
de grau mitjà.
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre de les mateixes característiques i finalitats,
atorgat pel altres administracions.
Clàusula 3a. Import dels ajuts.
L’import màxim dels ajuts, per alumne, en els diferents cicles formatius seran els que es relacionen:
Alumnes d’educació infantil i Primària
60,00 €
Alumnes de ESO
80,00 €
Alumnes de FP1, Batxillerat i FP2
120,00 €
Clàusula 4a. Tramitació de les sol·licituds i documentació.
Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels alumnes davant l’Ajuntament.
Les sol·licituds s’han de formular en el model normalitzat “Sol·licitud d’ajut individual”, que serà
proporcionat per l’Ajuntament.
Amb la sol·licitud, degudament emplenada, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a)
b)
c)
d)
e)
-

Certificat d’empadronament.
Fotocòpia del DNI dels pares o tutors que signa la sol·licitud.
Certificat del centre escolar de matriculació de l’alumne al curs 2018-2019.
Fotocòpia del número de compte corrent.
Justificació de la despesa fins als imports dalt indicats de la manera següent:
Alumnes d’educació infantil i Primària: factures comprovants de l’adquisició de llibres i de
material escolar.
Alumnes de ESO: factures comprovants de l’adquisició de llibres i de material escolar.
Alumnes de FP1, Batxillerat i FP2: Factures comprovants de l’adquisició de llibres i de material
escolar i certificat del centre escolar conforme l’alumne ha cursat tot l’any escolar al centre.

Clàusula 5a. Termini per presentar les sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds, serà fins el dia 21 de desembre de 2018
Clàusula 6a. Resolució, justificació i pagament dels ajuts.
Els ajuts i el pagament dels mateixos seran resolts per l’Alcaldia.
L’import serà abonat als sol·licitants, mitjançant transferència al compte corrent que s’indiqui a la
sol·licitud, que es pot recollir a les oficines de l’ajuntament.
6.- Aprovació de la sol·licitud de subvenció del PAES 2018
En data 22 d’octubre de 2018 es va publicar al BOP de Tarragona núm. 202 la convocatòria de
subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energies sostenibles (PAES)
dels ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.
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El Senyor Alcalde fa una explicació del projecte que es vol incloure en aquesta convocatòria,
“Renovació tancament del Casal Municipal. 3º fase”, amb un pressupost de 15.679,77 € IVA inclòs.
Per tot això el Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
1.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona segons les bases reguladores de
les subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energies sostenibles
(PAES) dels ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, per a l’actuació de substitució de
les finestres del Casal Municipal. 3º fase, amb un pressupost de 15.679,77 IVA inclòs.
2.- Facultar al Senyor Alcalde per portar a terme les gestions administratives necessàries per aquesta
sol·licitud.
7.- Aprovació de la sol·licitud de l’ajut de camins del Consell Comarcal.
Es dona compte de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’arranjament de camins
de titularitat municipal, exercici 2018, publicades al BOPT núm. 195 de data 10 d’octubre de 2018.
Poden participar en la convocatòria catorze municipis de la comarca del Baix Camp, entre els
quals es troba Vilanova d’Escornalbou.
Aquesta convocatòria es refereix al programa de millora de camins i les inversions que poden ser
objecte de subvenció són les d’arranjament i millora de la xarxa de camins de titularitat municipal
situats fora de l’àmbit del sòl urbà o apte per urbanitzar, sempre que la normativa mediambiental
aplicable a l’àrea d’actuació ho permeti i se’n garanteixi la titularitat.
La quantia de la subvenció que atorga el Consell Comarcal als municipis, serà com a màxim del
100 % del Pressupost de les obres.
L’Alcalde de corporació informa al Ple dels camins del terme municipal que estan en més mal
estat i amb la qual cosa el seu arranjament podria ser considerat com objecte d’aquesta
subvenció.
Per a tot això aquest, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Camp la inclusió de l'obra PAVIMENTACIÓ D’UN
TRAM DEL CAMI DELS HORTS A COLLDEJOU, dintre del Pla de camins publicat per aquest organisme
per l'any 2018.
Segon.- Aprovar la sol·licitud i pressupost de l'obra que puja la quantitat de 7.699,44 €, d'acord amb la
Memòria Valorada redactada pel Sr. Ernest Valls i Figuerola, tècnic municipal.
Tercer.- Adoptar el compromís de realitzar l'obra abans del 30 de setembre del 2019 i mantenir en bon
estat el camí que es pretén arranjar.
Quart.- Adoptar el compromís de presentar la documentació justificativa prevista a aquestes bases i
la que pugui demanar addicionalment el Consell Comarcal del Baix Camp.
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8.- Comunicació d’obres menors al carrer de Baix, 12
Es dona compte de les comunicacions prèvies per execució d’obres que s’han presentat fins a la
data i que es detallen a continuació
1. Comunicació presentada pel Sra. Thierry Chavalle per realitzar obres d’arranjament a la vivenda
situada a C/ Baix, 12.
Atès que totes les comunicacions reuneixen els requisits exigits per la normativa aplicable, i presenten
el model de documentació aprovat en el Ple de l’Ajuntament de data 28 d’abril de 2016, el Ple de
l’Ajuntament es dona per assabentat i no presenta cap advertiment.
9.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el CCBC pel programa Formació i Treball
Es dona compte de l’acord que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp de data 6 de novembre
de 2018 segons el qual va aprovar el conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca
per l’execució del Programa Treball i Formació.
Una vegada estudiats els convenis i els beneficis per al nostre Ajuntament, el Ple per unanimitat dels
seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a l’execució del Programa
Treball i Formació.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp i procedir a la firma dels
convenis corresponents.
10.- Autorització de pas de CE l’Areny, per la cursa dels 4 termes
El passat 31 d’octubre, el Centre Excursionista l’Areny de Mont-roig del Camp va sol·licitar autorització
per la celebració de la 6a edició de la cursa de muntanya anomenada 4 TERMES el proper dia 12 de
febrer de 2019, que transcorre pels termes municipals de Mont-roig del Camp, Pratdip, Colldejou i
Vilanova d’Escornalbou. A més es demana autorització per fer treballs de neteja en els camins on
faci falta.
El Ple no posa cap objecció a la celebració de la prova, així com a la neteja de camins, per lo que
s’acorda autoritzar-la.
11.- Adhesió al Pla Agrupat de Formació de la Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha elaborat el Pla agrupat de formació contínua per a l’any 2018,
adreçat a la formació bàsica i especialitzada del personal laboral i funcionari de les diferents
administracions locals de la demarcació, dins el programa de cooperació que desenvolupa,
conjuntament, amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Diputació de Girona i Lleida.
El Pla Agrupat de Formació contínua té per objecte la formació i l’aprenentatge teòric i pràctic així
com l’actualització dels coneixements en les diferents àrees tècniques i administratives directament
relacionades amb les funcions que desenvolupa cada entitat local en la prestació dels serveis
públics.
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L’Ajuntament de Colldejou estima convenient adherir-se a aquest programa agrupat de formació
contínua per al seu personal.
Per això, per unanimitat de vots dels membres assistents, aprova el següent acord:
1. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Colldejou al Pla agrupat de formació contínua que
ha desenvolupar la Diputació de Tarragona, durant l’exercici 2019, conjuntament amb les
Diputacions de Girona i Lleida i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
2. COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Tarragona als efectes procedents.
En aquest moment s’incorpora al Ple, el Regidor Senyor Marc Barrera Manjón.
12.- Moció de suport a la resolució del Parlament
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII del Parlament
de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència.
L’Ajuntament de Colldejou vol ratificar el seu ACORD amb aquesta Resolució i en vol destacar
especialment el punt II. Institucions i Administracions que manifesta el següent:
II. Institucions i administracions
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals:
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de
la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius contra la ciutadania i
condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits
polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals.
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat de les
diverses opcions de tots els catalans.
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la
seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució caduca i
antidemocràtica com la monarquia.
Per tot el dit anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Colldejou, per unanimitat dels seus
assistents, ACORDA
1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de
l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018 i,
especialment, al fragment reproduït anteriorment.
2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya, al
Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa Real espanyola i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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