Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 2 D’ABRIL DE 2019
Data: 2 d’abril de 2019
Hora: 09.05 – 09.40 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 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.- Aprovació de l’acta del 22/03/2019.
2.- Sorteig dels membres de la mesa
3.- Autorització de pas de la Marxa de Colldejou
4.- Autorització de pas de la Caminada de resistència Riudoms- La Mola- Riudoms
5.- Aprovació de la xifra oficial de padró a data 1 de gener de 2019
6.- Aprovació de la modificació del PAES de l’Ajuntament de Colldejou
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació de l’acta de 22 de març de 2019
S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents.
2.- Sorteig dels membres de la mesa
En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 55, de data 5 de març de 2019, es publica el Reial decret 129/2019,
de 4 de març, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions, a
celebrar el dia 28 d’abril d’enguany.
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general
(LOREG), el president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de
les persones incloses en la llista d’electors de la Mesa corresponent que sàpiguen llegir i escriure i
siguin menors de setanta anys.
A tal efecte, es procedeix al sorteig mitjançant la corresponent aplicació informàtica que selecciona
de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que han de formar part de la mesa.
Per tot això, el Ple per unanimitat dels seus assistents, ACORDA:
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Primer.- Designar membres titulars i suplents de la mesa electoral del municipi a les persones elegides
per sorteig, la relació de les quals consta degudament a l’expedient.
Segon.- Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual s’acompanyarà un
manual d’instruccions sobre els seves funcions.
Tercer.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s a la Junta
Electoral de Zona.
3.- Autorització de pas de la Marxa de Colldejou
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament de la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni de Padua Torrents
Torrents en representació del Club excursionista Reddis, interessant l’autorització de pas pel terme
municipal de Colldejou de la prova esportiva de II MARXA DE COLLDEJOU que tindrà lloc el proper
diumenge dia 18 de maig així com per fer ús de les instal·lacions municipals per poder atendre als
caminadors.
Després d’haver estudiat els camins del nostre terme municipal per on passarà la prova i conscients
de la necessitat d’incentivar les iniciatives esportives, provinguin tant d’habitants de la nostra
població com de les poblacions veïnes; el Ple, per unanimitat dels seus assistents, ACORDA:
1.- Autoritzar el pas de la prova esportiva de II MARXA DE COLLDEJOU pels camins del nostre terme
municipal indicats a la seva sol·licitud així com fer ús de les instal·lacions municipals per poder
atendre als caminants.
2.- Condicionar aquesta autorització al bon ús dels camins i a la neteja dels mateixos un cop s’hagi
acabat la cursa.
3.- S’hauran de senyalitzar els camins degudament i prendre les mesures necessàries de seguretat.
4.- Comunicar aquest acord al sol·licitant.
4.- Autorització de pas de la Caminada de resistència Riudoms- La Mola- Riudoms
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament de la sol·licitud presentada pel Centre d’Estudis Riudomencs
Arnau Palomar, interessant l’autorització de pas pel terme municipal de Colldejou de la prova
esportiva Caminada de resistència Riudoms- La Mola- Riudoms que tindrà lloc el proper dissabte dia
27 d’abril.
Després d’haver estudiat els camins del nostre terme municipal per on passarà la prova i conscients
de la necessitat d’incentivar les iniciatives esportives, provinguin tant d’habitants de la nostra
població com de les poblacions veïnes; el Ple, per unanimitat dels seus assistents, ACORDA:
1.- Autoritzar el pas de la prova esportiva de Caminada de resistència Riudoms- La Mola- Riudoms
que tindrà lloc el proper dissabte dia 27 d’abril.
2.- Condicionar aquesta autorització al bon ús dels camins i a la neteja dels mateixos un cop s’hagi
acabat la cursa.
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3.- S’hauran de senyalitzar els camins degudament i prendre les mesures necessàries de seguretat.
4.- Comunicar aquest acord al sol·licitant.
5.- Aprovació de la xifra oficial de padró a data 1 de gener de 2019
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal
d’habitants referida a l’1 de gener de 2019, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2018.
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 2019.
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 13 de setembre de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 20
de juliol de 2018, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de
Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual
del padró municipal i el procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels seus assistents, 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 2019, i que conté la xifra total d’habitants del
municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2018. La xifra oficial d’habitants és
de 176.
2n. Donar compte a la Diputació de Tarragona, com a encarregada de la gestió del Padró Municipal
d’Habitants, del present acord per tal que comuniqui a l’INE la xifra de població a 1 de gener de
2019, que resulta d’aquesta rectificació, als efectes del que disposa la Resolució de 20 de juliol de
2018, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació
Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del padró
municipal i el procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
6.- Aprovació de la modificació del PAES de l’Ajuntament de Colldejou
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de maig de 2016 va aprovar el Pla d’Actuació per a
l’Energia Sostenible (PAES) en el marc del Pacte d’Alcaldes/esses de la Comissió Europea.
Degut a que l’Ajuntament ha realitzat moltes de les actuacions previstes en aquest document, cal fer
una revisió del mateix per tal d’incloure noves actuacions.
Després d’un estudi tècnic del mateix, s’ha decidit incorporar un nou edifici municipal: l’hotel Aire de
Colldejou.
És per tot això, que el Ple, per unanimitat dels seus assistents (4 vots), ACORDA:
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Primer.- Aprovar la modificació del PAES mitjançant la inclusió de la Fitxa d’Acció de l’equipament
municipal Hotel Aire de Colldejou (A16/B12/24).
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona.
No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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