Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 9 DE
FEBRER DE 2018
Data: 9 de febrer de 2018
Hora: 12.40- 14.50 h.
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament
Hi assisteixen:
Jordi Sierra Salsench
Pere Montalvo Llorens
Marta Rofes Gibert
Rosa Ferré Martinez
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. Lectura i aprovació, s’ s’escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior de data 22 de desembre
de 2017.
2. Informes d’alcaldia:
a)
Inici obres Agrobotiga.
b)
Instal·lació contenidor de piles
c)
Recollida oli domèstic
d)
Joves amb talent
e)
WIFI als municipis (Consell Comarcal)
3. Comunicacions d’obres
4. Expedient reparcel·lació cementiri.
5. Aprovació pressupost Ematsa 2018.
6. Donar compte de la liquidació exercici 2017.
7. Aprovació del conveni per recollida Porta a porta.
8. Sol·licitud de subvenció PAM 2018.
9. Autorització prova Rally marca Wolkswagen.
10. Autorització a la Diputació de Tarragona per fer canvis a la facturació elèctrica.
11. Propostes, precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació de l’acta de 22 de desembre de 2017
S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents.

2.

Informes d’alcaldia:
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a)

b)

c)

d)

e)

3.

Inici obres Agrobotiga. L’alcalde comenta com van les obres de les millores de
l’Agrobotiga i s’explica que s’ha fet una visita a les mateixes amb els regidors per ensenyarles.
Instal·lació contenidor de piles. La Regidora Sra. Rosa Ferré va comentar la
possibilitat d’instal·lar un contenidor de piles i que alguna empresa el vingués a recollir. Es
comenta que el volum de recollida és molt petit perquè una empresa les vingui a recollir. Es
podria posar un contenidor petit a l’Ajuntament o a la botiga i anar-les a portar a la deixalleria
de tant en tant.
Recollida oli domèstic. L’alcalde explica que l’Ajuntament s’ha posat en contacte
amb una empresa par tal de fer la recollida de l’oli domèstic. Aquesta empresa instal·la un
contenidor, que es podria col·locar a les noves instal·lacions de la deixalleria municipal, i
l’empresa s’encarrega de recollir-lo a cost zero.
Joves amb talent. L’alcalde explica que el servei de joventut del Consell Comarcal del
Baix Camp i el Banc de Terres està organitzant un curs d’Agricultura Regenerativa 2018 i que
la sessió del dia 19 d’agost sobre “Horta orgànica” serà a Colldejou.
WIFI als municipis (Consell Comarcal). Es dona compte al Ple de la proposta que
presenta el Consell Comarcal d’una empresa que ofereix els serveis de WIFI gratis als
municipis per a emplaçaments públics.
Comunicacions d’obres

Es dóna 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 Sr. Josep Ramon Mestre Mestre per realitzar obres d’arranjament a
la vivenda situada a C/ Sol, 18.
2. Comunicació presentada per la Sra. Juana Gibert Rofes per realitzar obres d’arranjament a la
vivenda situada a C/ Font, 15.
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.
4.

Expedient reparcel·lació cementiri.

Es dona compte al ple de l’informe elaborat pel tècnic Sr. Ernest Valls sobre la correcció d’errors
materials en la grafia del Cadastre de les parcel·les 47 i 106 del polígon 5 del terme municipal de
Colldejou, de les quals en són propietaris l’Ajuntament de Colldejou i la Sra. Francisca Gibert Escoda
respectivament.
Un cop estudiada la qüestió, el Ple per unanimitat dels membres (5 vots) ACORDA:
Primer.- Tramitar la documentació tècnica davant la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona
perquè procedeixi a la correcció de grafia i de superfícies detectat.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació corresponent per a la tramitació
del present expedient.

Plaça Sitjar s/n. 43310 COLLDEJOU. CIF: P-4304600-B

Tel. i Fax: 977 83 72 87

mail: aj.colldejou@colldejou.cat

Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

5.

Aprovació pressupost Ematsa 2018.

Vist el pressupost presentat per l’empresa EMATSA per import de 1.118,68 € més IVA per l’adquisició
per la realització dels controls d’aigua de consum humà , el Ple, per unanimitat dels presents ( 5 vots)
ACORDA:
PRIMER.- Dur a terme el servei de control d’aigua de consum humà per import de 1.118,68 € més
IVA amb l’empresa EMATSA.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec al pressupost vigent.
TERCER.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
6.

Donar compte de la liquidació exercici 2017.

VISTA la liquidació del pressupost de l’ajuntament corresponent a l’exercici 2017, aprovada per
resolució de l’alcalde de 30 de gener de 2018.
ATÈS que l’article 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que de la
liquidació, una vegada aprovada, ha de donar-se compte al Ple de l’entitat local en la primera sessió
que celebri.
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat de la resolució de l’alcalde, de 30 de gener de 2018, per
la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Colldejou corresponent a l’exercici de
2017, amb els següents resultats:
Resultat pressupostari

-9.474,87 €

Romanent de tresoreria

115.573,70 €

Capacitat de finançament

-2.054,02 €

Regla de la despesa

-11.077,02 €

Ràtio de deute viu

21,76 %

Període mig de pagament

-14,37 dies

7.

Aprovació del conveni per recollida Porta a porta.
Es dóna compte al Ple del conveni per a la prestació del servei comarcal de recollida domiciliària
de residus municipals mitjançant el sistema Porta a Porta, enviat pel Consell Comarcal del Baix
Camp.
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Amb la signatura d’aquest conveni es fa efectiva la implantació del servei de recollida
d’escombraries Porta a Porta, amb el qual es pretén millorar notablement la recollida selectiva de
les escombraries i suposa una millora estètica per al municipi, doncs desapareixen els
contenidors aeris del nucli.
Tenint en compte la població del municipi i els càlculs de generació d’escombraries l’import a fer
efectiu ascendeix a la quantitat de 522,10 més IVA al mes per a aquest any 2018.
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels seus membres (5 vots), ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni per a la prestació del servei comarcal de recollida domiciliària de
residus municipals mitjançant el sistema Porta a Porta.
Segon.- Facultar al Senyor Alcalde per la signatura del conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp.
8.

Sol·licitud de subvenció PAM 2018.

Ateses la convocatòria de les Bases del Pla d’Acció Municipal per a l’any 2018 de la Diputació de
Tarragona, que publica el BOP de Tarragona núm. 15 de data 22 de gener, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
1er.- Acollir-se a les bases i sol·licitar a la Diputació de Tarragona les següents subvencions, d’acord
amb les bases abans esmentades:
- Programa d’inversions: 65.406 € per al projecte “Renovació de la pavimentació i dels serveis
de la Plaça de l’Església. Fase II”.
2on.- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent documentació administrativa
per a la sol·licitud d’aquesta subvenció.
9.

Autorització prova Rally marca Wolkswagen.

El passat 1 de febrer, l’empresa LOGISADVENTURE va sol·licitar autorització per la celebració de
les proves del vehicle de la seva marca el proper dia 1 de març de 2018, que transcorre per la
carretera entre Colldejou i la Torre de la Fontaubella.
El Ple no posa cap objecció a la celebració de la prova.
10. Autorització a la Diputació de Tarragona per fer canvis a la facturació elèctrica.
La Diputació de Tarragona ha implantat el servei d’auditoria de consums energètics i el nostre
Ajuntament s’hi ha adherit. En el marc de la gestió d’aquest servei la Diputació ens ha proposat una
actuació de millora consistent en l’optimització de la potència contractada al subministrament del
quadre d’enllumenat i canvi de tarifa a discriminació horària. El cost de l’actuació es preveu en una
quantitat de 11 euros i s’estima un estalvi anual de 658,36 €.
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Per tot això, el Ple, per unanimitat dels membres (5 vots) acorda autoritzar la Diputació per a realitzar
els canvi suggerits.
11. Propostes, precs i preguntes.
El Sr. Regidor Marc Barrera explica que vol renunciar a les regidories que li van ser assignades al
principi de legislatura perquè hi ha coses que s’han fet en les que no ha estat d’acord i a més tenir
una regidoria per no poder treballar-hi no té cap sentit.
L’Alcalde diu que ha intentat informa de tot el que es fa a l’Ajuntament a tots els regidors de manera
puntual, però s’ha de tenir en compte que és un municipi petit i que no hi ha massa coses a explicar.
Li sap greu aquesta situació però ha fet tot el que ha pogut.
Així mateix comenta el Sr. Marc Barrera la possibilitat de canviar els horaris dels plens a partir d eles
14.00 h.
No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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