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PRESIDENT
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REGIDORS
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A Creixell, a dos quarts de nou de la nit
del dia u d'abril de dos mil dinou, es
reuneixen en la Sala d'Actes de la Casa
de la Vila, el ple de la Corporació per tal
de celebrar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
en 1a convocatòria amb l'assistència dels
Srs. regidors expressats al marge.
Presideix el sr. alcalde amb l'assistència
del sr. secretari de la Corporació.
Obert l'acte pel sr. President, es passa tot
seguit a la deliberació dels punts de
l'ORDRE DEL DIA i s'adopten els
següents

HA EXCUSAT L'ASSISTÈNCIA
Sílvia Farrero Tahull
SECRETARI
Josep Ma. Piqué i Cugat.
ACORDS
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 21
DE MARÇ DE 2019.
No es troba present en la sala la regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu
del grup del Partit Popular.
Feta avinent pel sr. secretari l'acta de la sessió plenària celebrada el dia 21 de març de
2019.
La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, manifesta que en l'acta no es
reflecteix tot el que es diu en la sala.
El sr. secretari li respon que si hi ha alguna cosa que vulguin fer constar ho han de dir i
portar-ho per escrit, en cas contrari es fa un resum del debat i possiblement la
interpretació no és correcta per algú que posaria de relleu altra part del debat.
Sotmès l'esborrany de l'acta a la consideració del Ple de la Corporació, aquest l'aprova

per set vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president, als regidors i
regidores srs. Francesc Sentis Escamilla de PDECat, Pedro José Martínez Guindos del
PP i Pilar Romero Gràcia de FIC, Jordi Moliné Górriz i Josep Brugarola Arall d’ERC-AM,
i Juan Miguel Teruel Girol d'IC Verds - EU – AE i dos vots en contra corresponents a:
els regidors/res srs. Montserrat Muñoz Madueño i Mari Carmen Marín Hidalgo del PSCCP.
Essent tres quarts de nou s'incorpora a la sessió la regidora sra. Maria Dolores Juncal
Santos, portaveu del grup del Partit Popular.
2.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE
GENER DE 2019.
ANTECEDENTS
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 2018.
FONAMENTS DE DRET
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
La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, pregunta sobre algun aspecte de
les xifres presentades.
La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular, diu

que les xifres que es presenten veu que potser no siguin correctes perquè no té
coneixement que hagin vingut tanta gent a donar-se d'alta.
Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquest acorda per
cinc vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president als regidors i
regidores srs. Francesc Sentis Escamilla de PDECat, Jordi Moliné Górriz i Josep
Brugarola Arall d’ERC-AM i Pilar Romero Gràcia de FIC, dos vots en contra
corresponents a: els regidors/res srs. Maria Dolores Juncal Santos i Pedro José
Martínez Guindos del PP i tres abstencions corresponents a: els regidors/res srs.,
Montserrat Muñoz Madueño i Mari Carmen Marín Hidalgo del PSC-CP i Juan Miguel
Teruel Girol d'IC Verds - EU – AE
Primer.- 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. El resum que s’aprova és el següent:
Resum General:
1.- Variacions en el número d’habitants.
Població a 01/01/2018:
Altes durant el 2018
Baixes durant el 2018
Var. per sexe altes 2018
Var. Per sexe baixes 2018
Població a 31/12/2018

1845 homes
222 homes
164 homes
1 home
1902 homes

1798 dones
212 dones
143 dones
1 dona
1868 dones

3643 total
434 total
307 total
1 total
1 total
3770 total

2.- Causes de variació del número d’habitants.
Altes per naixement
Baixes per defunció
Altes per omissió
Altes per canvi de residència d’un altre municipi
Baixes per canvi de residència a un altre municipi
Altes per canvi de residència de l’estranger
Baixes per canvi de residència a l’estranger
Baixes per caducitat

39
40
13
335
251
47
13
3

3.- Alteracions municipals per canvi de domicili dins del municipi.
Entre seccions del municipi

10 homes

10 dones

20 total

Segon.- 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.
3.- ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES
ELECCIONS GENERALS DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2019.
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada completes totes les
formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la
mesa electoral que es constituirà el dia 28 d'abril de 2019, convocades mitjançant el
Reial decret 129/2019, de 4 de març.
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar al presidents i vocals,
titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s del municipi, per la qual cosa s’utilitza el
programa informàtic de la Diputació de Tarragona que selecciona de forma aleatòria
entre els electors del cens, a les persones que han de formar part de la mesa. D’acord
amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa electoral
serà comuna per a totes elles.
Acabat el sorteig, el Ple ACORDA:
Primer. Designar membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s 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.
Quart. En el cas que fos necessari obtenir més components per a les Meses electorals
s'autoritza que es faci més sorteig amb el sr. alcalde, el sr. secretari i els membres del

consistori que ho desitgin.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidència s'aixeca la sessió
a les nou de la nit de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de què certifico.
El president,

El secretari,
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