Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 11 DE MAIG DE
2018
Data: 11 de maig de 2018
Hora: 13.00- 14.02 h.
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament
Hi assisteixen:
Jordi Sierra Salsench
Pere Montalvo Llorens
Marta Rofes Gibert
Rosa Ferré Martinez
Excusa la seva assistència el Regidor 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.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de l’acta del 06/04/2018.
Informes d’alcaldia:
Reparació terrassa del Casal.
Licitació obra plaça
Final d’obra LEADER (Agrobotiga). Baixa licitació, per cortines i pintar façana.
Estat de comptes Hotel. Liquidat pendent any 2017.
Modificació POUM
Sant Isidre i dinar jubilats
Cursa dels Fumats 2018
Sol·licitud de l’ajut per compensació càrrecs electes 2018
Aprovació xifres de població a 01/01/2018
Aprovació del Conveni serveis socials Consell
Sol·licitud d’assistència per arranjament camí de Pratdip
Expedient de contractació socorristes piscina
Pròrroga camins Generalitat 2018-2020, fins 30/06/2019.
Propostes, precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació de l’acta de 6 d’abril de 2018
S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents.
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2.- Informes d’alcaldia.
a) Reparació terrassa del casal: S’informa al Ple que ja s’ha procedit a reparar els
desperfectes de l’enrajolat de la terrassa del Casal.
b) Final d’obra LEADER (Agrobotiga). Es dona compte al Ple que ja s’han finalitzat les obres
del projecte “Millores a l’agrobotiga municipal”. Es comenta que amb l’import de la baixa
de la licitació s’aprofitarà per pintar la façana i posar algun moble més.
c) Estat de comptes Hotel. S’informa de la relació de pagaments pendents del concessionari
de l’Hotel Aire de Colldejou i es comenta les actuacions a dur a terme.
d) Sant Isidre i dinar jubilats. Es dona compte de la celebració que tindrà lloc el proper dia
12 de maig en honor als a la festivitat de Sant Isidre i dels jubilats d ela població, així com del
menú que se servirà.
e) Cursa dels Fumats 2018: Es comentes les últimes novetats de la cursa dels Fumats i es
decideix que els corredors hauran de pagar l’entrada a la piscina si es volen banyar.
3.- Sol·licitud de l’ajut per compensació càrrecs electes 2018
Es dona compte al Ple de la Resolució GAH/664/2018, de 4 d’abril, de convocatòria per
atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions
a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2018. Les bases de la convocatòria són
les que estableix el Decret 69/2008, d’1 d’abril, així com els percentatges d’atorgaments en
funció del nombre d’habitants.
Els municipis amb una població inferior a 1.000 habitants, queden subjectes al que
estableixen l’article 1.19 i la disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, del 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, per lo que els percentatges es
redueixen a un màxim del 75% de la jornada.
Per tot això el Ple acorda sol·licitar la subvenció d’acord amb els paràmetres establerts al
punt anterior, i establir unes retribucions brutes anuals en favor del Sr. Alcalde Jordi Sierra
Salsench per import de 9.299,07 € bruts anuals, equivalents al 75% de la jornada prevista a la
Resolució.
4.- Aprovació de les xifres de població
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2018, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes
en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en
els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per
aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2018.
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1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència,
per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018, i que conté la xifra
total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici
2016. La xifra total de població a data 1 de gener de 2018 és de 170 habitants.
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2018, que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats
en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25
d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre
el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
5.- Aprovació del conveni de serveis socials amb l’Ajuntament de Colldejou
Es dona compte de l’acord que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp de data 20 de
febrer de 2018 segons el qual va aprovar el conveni de col·laboració amb els ajuntaments
de la comarca en matèria de serveis socials. Així mateix, s’informa de també de l’acord del
Ple del Consell Comarcal del Baix Camp de l’addenda de regularització econòmica del
conveni de serveis socials per a l’any 2018, per import de 985,53 €.
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 en matèria de serveis
socials.
Segon.- Aprovar l’addenda de regularització econòmica del conveni de serveis socials amb
el Consell Comarcal del Baix Camp per a l’any 2018 per import de 985,53 €.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp i procedir a la firma
dels convenis corresponents.
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6.- Sol·licitud d’assistència per arranjament camí de Pratdip
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament del nou servei de la Diputació de Tarragona pel qual
ofereix l’assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals
pavimentats.
S’informa al Ple que s’ha estudiat amb la Diputació de Tarragona la possibilitat de fer la
sega i arranjament del camí Pratdip al seu pas pel terme municipal de Colldejou.
Una vegada estudiada aquesta possibilitat i el seu pressupost s’acorda per unanimitat no fer
la petició de l’assistència a la Diputació.
7.- Inici expedient de contractació de vigilants per a la piscina municipal.
El proper dia 23 de juny es preveu l’inici de la temporada d’estiu de la piscina municipal, per
la qual cosa es fa necessari i urgent la creació d’una borsa de treball per a la contractació
amb caràcter temporal de dos vigilants pel correcte funcionament del servei.
Donat que s’han confeccionat les bases que han de regir la convocatòria.
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels presents ( 4 vots) ACORDA:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés per la constitució d’una borsa de treball
per a la selecció de 2 places temporals de vigilants de banyistes per les piscines municipals
de Colldejou temporada 2018.
Segon. Convocar les proves selectives per seleccionar els vigilants.
Tercer. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de la
Província , al tauler d'anuncis de la corporació i a la web municipal.
8.- Comunicació de la pròrroga de la subvenció per arranjament de camins 2018-2020 de la
Generalitat de Catalunya.
Es dona compte de la concessió de la pròrroga que l’Ajuntament va sol·licitar per a
l’execució de l’obra d’arranjament “Pavimentació d’un tram del camí dels Horts”. Així doncs
el termini d’execució s’amplia fins el 30 de juny de 2019.
9.- Propostes, precs i preguntes.
L’Alcalde explica que diverses entitats del municipi celebren aquest any el 25è i 30è
aniversari i que vol aprofitar la Fira dels Fumats del proper dia 1 de juliol per fer-ne una
celebració. Així mateix, aquest dia s’aprofitaria també per fer la inauguració de
l’Agrobotiga.
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Comenta que estaria bé fer una comissió amb totes les entitats per organitzar aquesta
celebració.
També explica que els propers dies 31 de juliol tindrà lloc el berenar de la Baronia i el dia 8
de setembre el tradicional sopar de la Baronia.
Per la seva banda, el Regidor Sr. Pere Montalvo fa una explicació detallada del contingut
de la Fira dels Fumats.
No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.
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