
EXTRACTE ACTA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2016

ASSISTENTS  :  

ASSISTENTS  :  

ALCALDE:
Josep M. Cruset Domènech, de
Convergència Democràtica de Catalunya

REGIDORS:
Per Convergència Democràtica
de Catalunya:
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferrant
Maria Cros Torrents
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller

Per Candidatura Unitat Popular:
Pere Campíñez Salas

Per ERC/AVANCEM/
Acord Municipal: 
Jordi Ortiz Boria 
Marcel·lí Garriga Masdeu

Secretària-Interventora:
Marta Cuesta García

       Ref.  PLE  02/16

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
del vespre del dia tres de març de l’any dos
mil setze, sota la presidència del Sr. Alcalde,
Sr. Josep M. Cruset Domènech, es reuneixen
els  senyors  que  s'esmenten  al  marge,
assistits  de  la  Secretària-Interventora,  per  a
celebrar la sessió ordinària convocada pel dia
d'avui  en  primera  convocatòria.  Les  Sres.
Montserrat  Corts  i  Roser  Torres  excusen  la
seva assistència.

Obert l'acte per la presidència, es passen a
tractar els assumptes relacionats a l'ordre del
dia  de  la  sessió,  adoptant-se  els  següents
acords:

1/.  LECTURA I  APROVACIÓ, SI  ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
QUE VAN TENIR LLOC ELS DIES 5, 16 I 24 DE NOVEMBRE DE 2015, 9 I 30 DE
DESEMBRE DE 2015, I 7 DE GENER DE 2016

Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de les actes de les sessions anteriors
que van tenir lloc els dies 5, 16 i 24 de novembre de 2015, 9 i 30 de desembre de
2015, i 7 de gener de 2016; se n’omet la lectura i s’aproven els seus continguts per
unanimitat dels presents.
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2/.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA I
PER LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT DE LA FIRA DE L’AVELLANA, DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA

En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i  per la
presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana des de la última sessió plenària,
que va ser la de caràcter extraordinari del dia 9 de desembre de 2015, les quals es
detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2016_01_07-01 07/01/2016 Decret d’alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local de l’11/1/2016

2016_01_08-01 08/01/2016 Resolució d'alcaldia aprovant la devolució de la fiança d'obres 

2016_01_08-02 08/01/2016 Resolució d'aprovació de la relació núm. 1/2016 de liquidacions de plusvàlues.

2016_01_11-01 11/01/2016 Resolució d’alcaldia de fraccionament en el pagament d’una liquidació

2016_01_11-02 11/01/2016 Resolució concedint la bonificació del preu d'assistència  a la llar d'infants municipal

2016_01_11-03 11/01/2016 Resolució concedint la bonificació del preu d'assistència a la llar d'infants municipal

2016_01_11-04 11/01/2016 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència d'ocupació de via pública

2016_01_11-05 11/01/2016 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència d'ocupació de via pública

2016_01_11-06 11/01/2016 Incoació de l'expedient per a l'establiment i fixació d'un preu públic prestació de serveis

2016_01_12-01 12/01/2016 Resolució designant els membres i convocant la Mesa de contractació subministrament 

2016_01_12-02 12/01/2016 Decret alcaldia adjudicació contracte menor serveis actuació Sant Sebastià 2016

2016_01_13-01 13/01/2016 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_14-01 14/01/2016 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_14-02 14/01/2016 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_14-03 14/01/2016 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_15-01 15/01/2016 Resolució aprovant la liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat

2016_01_15-02 15/01/2016 Resolució aprovant la liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat 

2016_01_18-01 18/01/2016 Resolució aprovant la liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat

2016_01_18-02 18/01/2016 Resolució de l'Alcaldia estimant reclamació patrimonial en procediment abreujat

2016_01_18-03 18/01/2016 Decret d’alcaldia d’aprovació de la relació de factures de la Fira de l’Avellana

2016_01_18-04 18/01/2016 Resolució concedint bonificació del preu d'assistència a la llar d'infants municipal

2016_01_18-05 18/01/2016 Resolució d’alcaldia concedint targeta d'aparcament per persones amb disminució

2016_01_18-06 18/01/2016 Resolució d'aprovació de la relació núm. 2/2016 de liquidacions de plusvàlues.

2016_01_19-01 19/01/2016 Decret de l'alcaldia aprovant inicialment el Pla especial urbanístic de consolidació

2016_01_19-02 19/01/2016 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_19-03 19/01/2016 Decret d’alcaldia referent a assumptes de personal

2016_01_19-04 19/01/2016 Decret alcaldia adjudicació contracte privat de serveis programació Festa Major

2016_01_19-05 19/01/2016 Decret alcaldia despeses adjudicació contracte menor de serveis i subministrament

2016_01_20-01 20/01/2016 Decret d’alcaldia referent a assumptes de personal

2016_01_20-02 20/01/2016 Decret d’alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local 25/1/2016

2016_01_20-03 20/01/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_01_21-01 21/01/2016 Decret d'Alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_21-02 21/01/2016 Decret de l'alcaldia aprovant la relació classificades d'empreses presentades

2



2016_01_21-03 21/01/2016 Decret de l'alcaldia d'aprovació de memòria correfoc festes de Sant Sebastià 2016

2016_01_21-04 21/01/2016 Decret de l'alcaldia de concessió de llicència per l'activitat extraordinària musical

2016_01_21-05 21/01/2016 Decret d'Alcaldia pel qual es ratifiquen les mesures cautelars imposades

2016_01_22-01 22/01/2016 Decret d'Alcaldia de renovació de targeta d'aparcament per persones amb disminució

2016_01_22-02 22/01/2016 Resolució de compensació del deute pendent

2016_01_25-01 25/01/2016 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament de deute

2016_01_25-02 25/01/2016 Resolució de compensació del deute pendent

2016_01_27-01 27/01/2016 Decret alcaldia adjudicació contracte menor de serveis

2016_01_28-01 28/01/2016 Decret d'Alcaldia pel qual no s'admet a tràmit el recurs potestatiu de reposició

2016_01_28-02 28/01/2016 Decret de l'Alcaldia en relació a  un ordre d'execució 

2016_01_28-03 28/01/2016 Decret Alcaldia  aprovació bases per la contractació de pòlissa d'assegurances 

2016_01_29-01 29/01/2016 Decret Alcaldia aprovació bases concurs de disfresses Carnaval

2016_01_29-02 29/01/2016 Decret alcaldia contracte menor serveis impressió carpetes programa festes

2016_01_29-03 29/01/2016 Decret d'Alcaldia d'inici d'expedient d'ordre d'execució

2016_01_29-04 29/01/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_01-01 01/02/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_02-01 02/02/2016 Decret de l'alcaldia nomenant membres de la mesa de contractació en licitació 

2016_02_02-02 02/02/2016 Decret de l'alcaldia nomenant membres de la mesa de contractació 

2016_02_03-01 03/02/2016 Decret alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern del dia 08/02/2016

2016_02_04-01 04/02/2016 Decret de l'alcaldia aprovant la memòria de l'activitat  del carnestoltes 2016

2016_02_04-02 04/02/2016 Decret d'Alcaldia de tramesa documentació al Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Reus

2016_02_04-03 04/02/2016 Decret de l'Alcaldia sobre l'acta de la mesa de contractació

2016_02_04-04 04/02/2016 Decret de l'alcaldia d'aprovació de la memòria del carnaval 2016

2016_02_04-05 04/02/2016 Decret d'incoació d'expedient de renovació d'inscripcions padronals 

2016_02_04-06 04/02/2016 Decret de l'alcaldia elevant acords mesa de contractació 

2016_02_04-07 04/02/2016 Resolució d'Alcaldia  atorgant llicència per a la construcció d'un cobert

2016_02_09-01 09/02/2016 Decret d'alcaldia de renovació targeta d'aparcament per persones amb disminució

2016_02_09-02 09/02/2016 Resolució aprovant concessió de beca als  tres millors itineraris curriculars de BAT

2016_02_10-01 10/02/2016 Decret d'alcaldia  ordenant l'execució d'obres Junta de Compensació

2016_02_10-02 10/02/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_10-03 10/02/2016 Resolució d'Alcaldia de sol·licitud de revisió dels rebuts d'aigua

2016_02_11-01 11/02/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_12-01 12/02/2016 Decret d'Alcaldia d'inici d'expedient de responsabilitat patrimonial

2016_02_12-02 12/02/2016 Decret d'incoació d'expedient per a la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 1

2016_02_15-01 15/02/2016 Decret d'Alcaldia pel qual s'adjudica un contracte menor de serveis

2016_02_16-01 16/02/2016 Decret d'Alcaldia d'adjudicació contracte privat de serveis ball de la fira

2016_02_16-02 16/02/2016 Decret d'incoació d'expedient per infracció ordenança de civisme

2016_02_16-03 16/02/2016 Decret d'Alcaldia d'adjudicació  duet ball per relíquies 8-05-2016

2016_02_17-01 17/02/2016 Resolució relativa a la sol·licitud de revisió dels rebuts d'aigua

2016_02_17-02 17/02/2016 Resolució de compensació del deute

2016_02_17-03 17/02/2016 Decret Alcaldia  de convocatòria de Junta de Govern Local de 22/02/2016

2016_02_18-02 18/02/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_19-01 19/02/2016 Resolució de compensació d'ofici del deute pendent

2016_02_22-01 22/02/2016 Resolució d'Inici d'expedient sancionador per infracció d'ordenança de civisme
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2016_02_22-02 22/02/2016 Decret d'Alcaldia pel qual s'ordena la suspensió provisional d'obres 

2016_02_23-01 23/02/2016 Decret d'autorització temporal per l'ocupació d'una plaça d'aparcament.

2016_02_23-02 23/02/2016 Decret d'autorització temporal per l'ocupació d'una plaça d'aparcament.

2016_02_23-03 23/02/2016 Decret d'Alcaldia  d'adjudicació mitjançant contracte menor de serveis 

2016_02_23-04 23/02/2016 Decret d'autorització temporal per l'ocupació d'una plaça d'aparcament.

2016_02_23-05 23/02/2016 Decret d'autorització temporal per l'ocupació d'una plaça d'aparcament.

2016_02_23-06 23/02/2016 Decret Alcaldia convocatòria Junta de Govern extraordinària  29/02/2016

2016_02_24-01 24/02/2016 Decret Alcaldia contracte menor de serveis neteja nínxols

2016_02_24-02 24/02/2016 Decret Alcaldia  convocant Comissió Informativa d'Hisenda i Governació  09/02/2016

2016_02_25-01 25/02/2016 Decret sol·licitant subvenció al Consell Comarcal del Baix Camp 

2016_02_26-01 26/02/2016 Decret de devolució de la fiança dipositada  per la inscripció al Local Jove 

2016_02_26-02 26/02/2016 Decret de devolució de la fiança dipositada per la inscripció al Local Jove

2016_02_26-03 26/02/2016 Decret de devolució de la fiança dipositada per la inscripció al Local Jove  

2016_02_26-04 26/02/2016 Decret de devolució de la fiança dipositada per la inscripció al Local Jove 

2016_02_26-05 26/02/2016 Decret de l'Alcaldia de contractació de serveis en el procediment abreujat

2016_02_29-01 29/02/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_29-02 29/02/2016 Decret d'Alcaldia de devolució de fiances corresponents a diversos expedients d'obres

2016_02_29-03 29/02/2016 Resolució de devolució de l'import del 3r i 4t trimestre rebut de Guals i Vorades 

2016_03_01-01 01/03/2016 Decret de convocatòria del Ple ordinari del dia 3 de març de 2016

2016_03_01-02 01/03/2016 Decret d'aprovació de la relació classificada de l'única empresa presentada

2016_03_02-01 02/03/2016 Decret d'Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern de 07/03/2016

« ........»

Finalitzades les intervencions, el Ple en queda assabentat.

3/.  APROVACIÓ  INICIAL,  SI  ESCAU,  DEL  PRESSUPOST  GENERAL  DE
L’AJUNTAMENT  DE  RIUDOMS  I  DELS  ORGANISMES  AUTÒNOMS  PER  A
L’EXERCICI DE 2016

El  Ple  de  l’Ajuntament  acorda,  amb  l’abstenció  dels  Srs.  Jordi  Ortiz  i  Marcel·lí
Garriga, amb el vot en contra del Sr. Pere Campíñez, i amb el vot a favor dels Srs.
Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles Garcia, Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament corresponent a
l’exercici de 2016, el desglòs del qual i resumit per capítols és el següent:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT - ANY 2016

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

Capítol I Impostos directes 2.384.000,00 €
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Capítol II Impostos indirectes     40.800,00 €
Capítol III Taxes, preus públics  i altres ingressos 1.492.000,00 €
Capítol IV Transferències corrents 1.574.828,38 €
Capítol V Ingressos patrimonials    38.000,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol VI Alienació d’inversions reals        0,00 €
Capítol VII Transferències de capital     0,00 €
Capítol VIII Actius financers     0,00 €
Capítol IX Passius financers     289.266,12 €

          
TOTAL INGRESSOS ..........................................       5.818.894,50 €    

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

Capítol I Despeses de personal 2.561.027,38 €
Capítol II Despeses corrents ens béns i serveis 2.080.086,00 €
Capítol III Despeses financeres   70.000,00 €
Capítol IV Transferències corrents 363.515,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol VI Inversions reals    263.266,12 €
Capítol VII Transferències de capital      26.000,00 €
Capítol VIII Actius financers               0,00 €
Capítol IX Passius financers 455.000,00 €

TOTAL DESPESES ...........................................        5.818.894,50 €

Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que regiran per a l'Ajuntament
i per a tots els organismes autònoms durant l’exercici de l’any 2015, que són les
mateixes que han regit fins ara.

Tercer.- Sotmetre l’expedient de pressupost general a informació pública,  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, durant el qual els interessats podran
presentar-hi  reclamacions,  d’acord  amb  allò  que  disposa  l’article  169  del  RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

Quart.- Fer constar que si durant l'esmentat termini no s’hi presenta cap reclamació,
el pressupost general per l’any 2016 es considerarà definitivament aprovat, i entrarà
en vigor en l’exercici al qual es refereix

4/.  APROVAR,  SI  ESCAU,  LA  PLANTILLA  DEL  PERSONAL  LABORAL  I
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS PER A L’EXERCICI DE 2016
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El Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció del Sr. Pere Campíñez, i amb el vot a
favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles
Garcia,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó,  Jordi  Ortiz,  Marcel·lí  Garriga  i  l’Alcalde-
President, això que segueix:

Primer.- Aprovar la plantilla del personal al servei d’aquesta corporació que comprèn
tots els llocs de treball reservats al personal funcionari i personal laboral per l’any
2016, segons el detall següent:

AJUNTAMENT DE RIUDOMS

Personal Funcionari:   23 places (11 en propietat, 10 interines i 2 vacant)
Personal Laboral: 75 places (66 cobertes i 9 vacants)

PERSONAL DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL RIUDOMS SERVEIS

Personal Laboral:  10 places   

PERSONAL DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL RIUDOMS GESTIÓ

Personal Laboral:  4 places   

Segon.- Ordenar la publicació al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial
de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de la plantilla íntegra
del personal de la corporació per a l’exercici de 2016 de conformitat amb allò que
disposen els articles 28 i 57 del Decret 214/1990.

Tercer.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, en el termini
de trenta dies des de la seva aprovació.

5/.  APROVACIÓ  INICIAL,  SI  ESCAU,  DEL  PRESSUPOST  CONSOLIDAT  DE
L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS PER A L’EXERCICI DE 2016

El  Ple  de  l’Ajuntament  acorda,  amb  l’abstenció  dels  Srs.  Jordi  Ortiz  i  Marcel·lí
Garriga, amb el vot en contra del Sr. Pere Campíñez, i amb el vot a favor dels Srs.
Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles Garcia, Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.-  Aprovar inicialment la consolidació dels pressupostos de l'Ajuntament de
Riudoms corresponent a l’exercici  de 2016, per import  de 6.150.670,11 euros,  el
desglòs del qual és el següent:
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Pressupost amb dades consolidades:

CONSOLIDAT
PRESSUPOST
D'INGRESSOS

CONSOLIDAT
PRESSUPOST
DE DESPESES

Capítol 1 2.384.000,00 Capítol 1 2.813.082,99

Capítol 2 40.800,00 Capítol 2 2.335.286,00

Capítol 3 1.691.200,00 Capítol 3 74.500,00

Capítol 4 1.670.228,38 Capítol 4 131.115,00

Capítol 5 36.237,81 Capítol 5 0,00

Capítol 6 0,00 Capítol 6 315.686,12

Capítol 7 38.937,80 Capítol 7 26.000,00

Capítol 8 0,00 Capítol 8 0,00

Capítol 9 289.266,12 Capítol 9 455.000,00

TOTAL 6.150.670,11 TOTAL 6.150.670,11

Segon.- Sotmetre l’expedient de pressupost consolidat de l’Ajuntament de Riudoms
a informació  pública  pel  termini  de  quinze  dies  durant  els  quals  els  interessats
podran presentar reclamacions d’acord amb allò que disposa l’article 169 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, fent constar que si durant l'esmentat termini no s’hi presenta cap
reclamació, el pressupost consolidat per l’any 2016 es considerarà definitivament
aprovat.

6/.  DONAR  COMPTE  DE  LA REMISSIÓ  DE  L’EXECUCIÓ  TRIMESTRAL DEL
PRESSUPOST  DE  LES  ENTITATS  LOCALS  DEL  4t  TRIMESTRE  DE  2015,
MITJANÇANT LA PLATAFORMA DEL MINISTERI D’HISENDA

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat, en data 30 de gener de
2016, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’actualització i les dades
d’execució del pressupost i dels estats financers de les entitats que formen part del
sector d’administracions públiques de l’Ajuntament de Riudoms, corresponent al 4t
trimestre de l’exercici de 2015.

Així mateix, també es comuniquen les dades corresponents a l’Informe d’avaluació
del compliment d’objectius que contempla la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que suposen que el pressupost
en execució de les entitats que formen part del sector d’administracions públiques
d’aquest  Ajuntament,  compleix  amb l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  i  que el
nivell de deute viu és de 2.522.033,79 euros.

Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

7/. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE MOROSITAT, DEL
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4t  TRIMESTRE  DE  2015,  MITJANÇANT  LA  PLATAFORMA  DEL  MINISTERI
D’HISENDA

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, les dades del període mig de pagament a proveïdors de
les administracions públiques i de morositat, del 4t trimestre de 2015, en data 1 de
febrer de 2016, de conformitat amb l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament
d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat
pressupostària  i  sostenibilitat  financera  i  de  conformitat  amb el  que  estableix  la
Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es
desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de
les  administracions  públiques  i  les  condicions  i  el  procediment  de  retenció  de
recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei  Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

8/.  DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL
DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE L’ANY 2014

 
Vist que una vegada finalitzat i liquidat l’exercici pressupostari de 2014 s’ha procedit
a formar i elaborar els estats i comptes anuals del pressupost de l’Ajuntament, del
Patronat  de la  Fira  de l’Avellana,  i  els  comptes anuals de les entitats  públiques
empresarials  Riudoms  Gestió  i  Riudoms  Serveis  i  el  de  la  Fundació  Gaudí,
integradors tots ells del Compte General.

Vist que el Compte General reflexa, degudament ordenades i sistematitzades, les
xifres representatives de l’aprovació, execució i liquidació dels pressupostos, dels
moviments i situacions de la tresoreria i de la gestió del patrimoni, així com també el
seguiment dels pressupostos tancats.

La totalitat  dels regidors han disposat d’un termini  previ  de 15 dies abans de la
convocatòria d’aquesta reunió per a l’examen de la documentació, juntament amb
tots els justificants,  i per a fer les comprovacions oportunes, de conformitat amb
l’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

Vist l’informe de la Intervenció municipal de data 16 de novembre de 2015, on es
posa  de  manifest  que,  realitzades  les  comprovacions  prèvies  al  tancament  del
compte general, s’han seguit les bases d’execució del pressupost, així com el que
disposen els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; regla 98 de
la ICAL, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual cosa,
informa favorablement l’elaboració del compte general de l’exercici 2014.
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L’Ajuntament de conformitat amb l’article 165 i 168 del TRLHL, aprova anualment els
següents pressupostos (exercici 2014):

- El Pressupost de la pròpia entitat: 7.644.394,67 EUR
- El Patronat de la Fira de l’Avellana: 69.500,00  EUR
- L’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió: 322.100,00 EUR
- L’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis: 235.050,00 EUR
- Fundació Gaudí: 9.000,00 EUR

Actualment  i  atès  que  les  entitats  públiques  empresarials  Riudoms  Serveis  i
Riudoms Gestió així com la Fundació Gaudí van ser objecte de classificació en data
4  de  desembre  de  2014  s’han  d’incloure  les  dades  relatives  al  pressupost  de
cadascunes  de  les  entitats  i  aprovades  per  part  dels  corresponents  Consells
d’Administració i Fundació respectivament als pressupostos i al Compte General de
l’Ajuntament amb efectes 1 de gener de 2015. 

El  compte general  de l’exercici  2014,  tant  el  de l’Ajuntament com els  dels  seus
organismes autònoms, conté la següent documentació:

- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Estat de liquidació del pressupost
- Memòria
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat

local,  de  l’organisme  autònom,  de  cadascuna  de  les  entitats  públiques
empresarials i de la fundació.

- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici
i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre  els  saldos  comptables   i  els  bancaris  s’aportarà  l’oportú  estat  de
conciliació,  autoritzat  per  l’interventor  o  òrgan  de  l’entitat  local  que  tingui
atribuïda la funció de comptabilitat. 

El compte general de l’exercici de 2014, tant de les entitats públiques empresarials
com de la fundació, conté tota la documentació esmentada anteriorment, excepte
l’estat de liquidació del pressupost, ja que la seva comptabilitat no és de pressupost
limitatiu.

En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu
de l’ens local, la Intervenció accidental va emetre informe en l’informe que figura a
l’expedient de liquidació del pressupost de data 16 de setembre de 2015.

En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les
bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
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reguladora  de  les  hisendes  locals;  regles  97  i  següents  del  SICAL/normal  de
comptabilitat i 85 i següents del simplificat.

Vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Especial  de  Comptes  del  dia  26  de
novembre de 2015, vist que l’expedient s’ha posat a informació pública pel termini
legalment  establert  mitjançant  anunci  publicat  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província
número 278, d’1 de desembre de 2015 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la certificació de la Secretària Interventora de data 11 de gener de 2016 que
acredita que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap observació
ni objecció, i de conformitat amb allò que disposa l’article 212 del RDL 2/2004, de 5
de març, l’acord d’aprovació inicial es considera definitivament aprovat.

El Ple en queda assabentat del següent acord:

“Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici de 2014, integrador dels comptes
de l'Ajuntament i del Patronat de la Fira de l'Avellana, i els comptes anuals de les
entitats públiques empresarials Riudoms Gestió i Riudoms Serveis, de conformitat
amb la documentació i informes que figuren a l’expedient, fent constar que durant el
termini d’informació pública no s’ha presentat cap observació ni objecció, amb el
següent detall:

1. Anàlisis patrimonial, financer, econòmic i pressupostari de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

1.1. Anàlisi patrimonial

a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels
passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici té actiu de 21.052.222,64 € i un
passiu de 21.052.222,64 €.
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Hi ha equilibri patrimonial: els actius fixos de 17.149.05,33 € estan totalment finançats amb
els capitals permanents de 18.197.262,57 € i, d’altra banda, l’actiu circulant de 3.903.169,31
€  finança completament el passiu circulant de 2.854.960,07 €. 

En conseqüència, el fons de maniobra o capital circulant, entès com el conjunt de recursos
financers permanents necessaris  per poder desenvolupar  normalment les operacions de
naturalesa corrent i determinat per la diferència entre els capitals permanents i l’actiu fix és
de 1.048.209,24 €, amb signe positiu.

b/ El patrimoni entregat a l’ús general ascendeix a 3.515.218,48 €.

c/ El net patrimonial és positiu en 15.607.971,51 €.

d/  Els  capitals  permanents integrats  pel  patrimoni  (3.222.628,43 €),  resultats  d’exercicis
anteriors (10.251.153,75 €), resultat de l’exercici (2.134.189,33 €) i el deute a llarg termini
(2.589.291,06€),  és de 18.197.262,57 €.

e/ Els préstecs a llarg termini de 2.391.047,17 € representen l’11,36 % del passiu  i financen
el 13,94 % de l’actiu fix. 

1.2. Anàlisi financer

a/  A curt termini:

El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de 60.467,88 €, i  ha
estat superior al registrat durant l’exercici anterior.

Tot i que a la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local de 2004, el romanent de
tresoreria es considera una magnitud de caràcter pressupostari, si dóna un valor positiu es
considera que existeix equilibri financer a curt termini i en cas contrari, si el romanent de
tresoreria fos negatiu, caldrà, segons l'article 193 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, adoptar les
mesures legals corresponents per tal d'absorbir l'esmentat dèficit.

- La gestió de la tresoreria és la següent:

Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2014, cal dir que ha estat correcta i
ha  permès  atendre  amb  normalitat  els  pagaments  de  l’Ajuntament  amb  regularitat,  de
manera que s’ha produït un superàvit a la tresoreria de 198.543,18 €

b/ A llarg termini:
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- Anàlisi de la càrrega financera i la capacitat d’endeutament futur: 

La càrrega financera (anualitat teòrica total x 100 / ingressos corrents liquidats) al final de
l’exercici 2014 ha estat de 9,15%.

A 1 de gener l’endeutament a llarg termini era de 2.469.397,06 €. Durant l’exercici es va
produir un augment 789.550,82 € i es va amortitzar un import de 426.978,85 €. A 31 de
desembre el deute viu a llarg termini és de 2.831.969,03 €.

L’endeutament a curt termini en concepte d’operacions de tresoreria a 31 de desembre és
de 283.863,33 €.

Al final de l'exercici 2014, el deute viu total és de 3.115.832,36 €, i representa el 54,98 %
dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats.

- Estalvi net: 

L’estalvi  net  (cap.  1  a  5  d’ingressos  corrents  liquidats  –  cap.  1,  2  i  4  d’obligacions
reconegudes  –  la  suma total  de  les  anualitat  teòriques)  s’ha  situat  en  955.253,47  €,  i
representa el 16,94 % dels ingressos corrents liquidats. 

1.3. Anàlisi econòmic

El Resultat econòmic patrimonial de l’exercici de 2014 és de 2.134.189,33 €. Aquest import
coincideix amb el resultat de l’exercici del balanç de situació i determina l’estalvi  que s’ha
produït al tancament de l’exercici. 

1.4.  Anàlisi de la gestió pressupostària

- El resultat pressupostari  és el següent:
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De  l’anàlisi  del  resultat  pressupostari  de  l’any  2014,  se’n  desprèn  que  els  recursos
pressupostaris han estat suficients per finançar les despeses pressupostàries.

- Ingressos:

L’execució del pressupost d’ingressos en el seu conjunt s’ha situat dins de les previsions
fetes en l’aprovació del pressupost, ja que aquest s’ha executat en un 94,81 %.

Pel  que  fa  al  capital  pendent  de cobrament  que figura  en els  estats  comptables  de la
liquidació, ja ha estat analitzat per la Intervenció a l’informe de la liquidació del pressupost.

     - Despeses:

L’execució del pressupost de despeses durant l’any 2014 ha estat de 73,13 % 

Les modificacions de crèdit de l’exercici 2014 són les següents:

2.  Anàlisis  patrimonial,  financer,  econòmic  i  pressupostari  del  PATRONAT  FIRA  DE
L’AVELLANA

2.1. Anàlisi patrimonial
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a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels
passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici té actiu de 45.032,27 € i un passiu
de 45.032,27 €.

Hi ha equilibri patrimonial: els actius fixos de 16.843,97 € estan totalment finançats amb els
capitals permanents de 42.264,12 € i, d’altra banda, l’actiu circulant de 28.188,30 € finança
completament el passiu circulant de 2.768,15 €. 

En conseqüència, el fons de maniobra o capital circulant, entès com el conjunt de recursos
financers permanents necessaris  per poder desenvolupar  normalment les operacions de
naturalesa corrent i determinat per la diferència entre els capitals permanents i l’actiu fix és
de 25.420,15 €, amb signe positiu.

b/ El net patrimonial és positiu en 42.264,12 €.

c/  Els  capitals  permanents  integrats  pel  patrimoni  (10.005,65  €),  resultats  d’exercicis
anteriors (29.097,79 €), resultat de l’exercici (3.160,68 €) i el deute a llarg termini (0,00 €),
és de 42.264,12 €.

2.2. Anàlisi financer

a/  A curt termini: El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de
25.653,80 €, i  ha estat superior al registrat durant l’exercici anterior.

Tot i que a la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local de 2004, el romanent de
tresoreria es considera una magnitud de caràcter pressupostari, si dóna un valor positiu es
considera que existeix equilibri financer a curt termini i en cas contrari, si el romanent de
tresoreria fos negatiu, caldrà, segons l'article 193 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, adoptar les
mesures legals corresponents per tal d'absorbir l'esmentat dèficit.
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- La gestió de la tresoreria és la següent:

Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2014, cal dir que ha estat correcta i
ha permès atendre amb normalitat els pagaments de la Fira amb regularitat, de manera que
s’ha produït un superàvit a la tresoreria de 6.410,63 €

b/ A llarg termini: El Patronat de la Fira de l’Avellana no té concertat endeutament a llarg
termini

2.3. Anàlisi econòmic

El  Resultat  econòmic patrimonial  de l’exercici  de 2014 és de 3.160,68 €.  Aquest  import
coincideix amb el resultat de l’exercici del balanç de situació i determina l’estalvi  que s’ha
produït al tancament de l’exercici. 
2.4. Anàlisi de la gestió pressupostària

- El resultat pressupostari  és el següent:

De  l’anàlisi  del  resultat  pressupostari  de  l’any  2014,  se’n  desprèn  que  els  recursos
pressupostaris han estat suficients per finançar les despeses pressupostàries.

- Ingressos:
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L’execució del pressupost d’ingressos en el seu conjunt s’ha excedit de les previsions fetes
en l’aprovació del pressupost, ja que aquest s’ha executat en un 101,81 %

Pel  que  fa  al  capital  pendent  de cobrament  que figura  en els  estats  comptables  de la
liquidació, ja ha estat analitzat per la Intervenció a l’informe de la liquidació del pressupost.

     - Despeses:

L’execució del pressupost de despeses durant l’any 2014 ha estat del 95,98 % 

En l’exercici de 2014 no s’ha tramitat cap expedient de modificació de crèdits.

3.  Anàlisis  patrimonial,  financer,  econòmic  de  RIUDOMS  GESTIÓ,  Entitat  Pública
Empresarial

3.1. Anàlisi patrimonial
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a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels
passius segons el  grau d’exigibilitat.  En tancar l'exercici  té actiu  de 4.400.538,91 € i  un
passiu de 4.400.538,91 €.

Hi ha equilibri patrimonial: l’ actiu no corrent de 4.106.804,34 € estan totalment finançats
amb  els  capitals  permanents  de  4.326.611,69  €   i,  d’altra  banda,   l’actiu  corrent  de
293.734,57 €  finança completament el passiu corrent de 73.927,22 €. 

En conseqüència, el fons de maniobra o capital circulant, entès com el conjunt de recursos
financers permanents necessaris  per poder desenvolupar  normalment les operacions de
naturalesa corrent i determinat per la diferència entre els capitals permanents i l’actiu no
corrent és de 219.807,35 €, amb signe positiu.

b/ El net patrimonial és positiu en 3.613.889,79 €.

c/ Els capitals permanents integrats pels fons propis (137.284,76 €),  resultats d’exercicis
anteriors  (117.697,58  €),  resultat  de  l’exercici  (19.587,18  €),  subvencions,  donacions
rebudes (3.476.605,03 €) i els deutes a llarg termini (712.714,67  €),  és de 4.326.611,69 €.

4.  Anàlisis  patrimonial,  financer,  econòmic  de  RIUDOMS  SERVEIS,  Entitat  Pública
Empresarial
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4.1. Anàlisi patrimonial

a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels
passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici té actiu de 97.064,73 € i un passiu
de 97.064,73 €.

Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrent de 1.098,53 € estan totalment finançats amb
els capitals permanents de 39.605,60 €  i, d’altra banda,  l’actiu corrent de 95.966,20  €
finança completament el passiu corrent de 57.459,13 €. 

En conseqüència, el fons de maniobra o capital circulant, entès com el conjunt de recursos
financers permanents necessaris  per poder desenvolupar  normalment les operacions de
naturalesa corrent i determinat per la diferència entre els capitals permanents i l’actiu corrent
és de  38.507,07 €, amb signe positiu.

b/ El net patrimonial és positiu en  39.605,60 €.

c/ Els capitals permanents integrats pel resultats d’exercicis anteriors (-36.281,97 €), resultat
de l’exercici (21.487,51 €), altres aportacions socis ( 54.400,06 €),  és de 39.605,60 €.

5. Anàlisis patrimonial, financer, econòmic de FUNDACIÓ GAUDÍ, Fundació Pública
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5.1. Anàlisi patrimonial

a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels
passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici té actiu de 45.480,76  € i un passiu
de 45.480,76 €.

Hi ha equilibri patrimonial: els actiu no corrent de 12.661,00 € estan totalment finançats amb
els capitals permanents de 45.249,81€  i,  d’altra banda,   l’actiu corrent de 32.819,76  €
finança completament el passiu corrent de 230,95 €. 

En conseqüència, el fons de maniobra o capital circulant, entès com el conjunt de recursos
financers permanents necessaris  per poder desenvolupar  normalment les operacions de
naturalesa corrent i determinat per la diferència entre els capitals permanents i l’actiu fix és
de  32.588,81 €, amb signe positiu.

b/ El net patrimonial és positiu en  45.249,81€.

c/ Els capitals permanents integrats pel resultats d’exercicis anteriors (15.194,37 €), resultat
de l’exercici (4,83 €) i el fons dotacional o fons socials  (30.050,61 €), és de 45.249,81 €.

Segon.- Trametre aquest acord i  la documentació necessària a la Sindicatura de
Comptes de la Generalitat de Catalunya i al Tribunal de Cuentas, en compliment
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d’allò que disposa l’article 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals”.

9/.  APROVAR, SI  ESCAU, LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE
PAU TITULAR I DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE RIUDOMS

Atès  que  estan  a  punt  de  finalitzar  el  mandat  de  l'actual  Jutgessa  de  Pau  de
Riudoms, Sra. Marina Mas Mestre, i del Jutge de Pau suplent, Sr. Josep Forcadell
Guinjoan, i que  per a formular una nova proposta de nomenament l'Ajuntament ha
obert una convocatòria pública perquè tots aquells que estiguessin interessats en
ocupar aquests càrrecs, i que a la vegada reunissin els requisits establerts a la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, presentessin la seva sol·licitud a
l'Ajuntament per tal que el Ple en faci una nova elecció.

Vist que la convocatòria s’ha fet pública mitjançant anuncis a:

- Edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
- Edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 11, de 19 de gener  de 2015
- Edicte penjat al tauler d’anuncis del Jutjat de Primera Instància i Instrucció

núm. 1, Jutjat Degà, de Reus.
- Edicte al tauler d’anuncis del jutjat de Pau de Riudoms.

Vist que durant el període de presentació de sol·licituds, que ha finalitzat el dia 11 de
febrer de 2016, se n'han presentat dues, que corresponen a:

- Mònica Asens Fortuny, presentada en data 5 de febrer de 2016, amb registre
d’entrada núm. 545.

- Marina Mas Mestre, presentada en data 8 de febrer de 2016, amb registre
d’entrada núm. 571.

Ambdues reuneixen els requisits establerts a l’article 1.2 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, de jutges de pau; i una vegada verificat que cap de les  persones incorren
en cap de les causes detallades a l’article 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de
juliol,  del  poder  judicial,  segons consta en les seves sol·licituds,  aquestes s’han
sotmès a la consideració del Ple municipal del dia d’avui perquè aquest mitjançant
votació secreta, formuli l’elecció de Jutge titular i de Jutge substitut.

Una vegada efectuades les votacions, el resultat ha estat el següent:

- Elecció a Jutge titular: 10 vots a favor de la Sra. Marina Mas Mestre, i un vot
a favor de la Sra. Mònica Asens Fortuny.

- Elecció a Jutge substitut: 10 vots a favor de la Sra. Mònica Asens Fortuny i un
vot a favor de la Sra. Marina Mas Mestre.

Vist que el resultat atorga el quòrum de la majoria absoluta als dos candidats elegits
i de conformitat amb el que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995,
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de 7 de juny, dels jutges de pau, i el que disposa l’article 101 de la Llei Orgànica
6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa  d’Hisenda  i  Governació  del  dia  29  de  febrer  de  2016,  el  Ple  de
l'Ajuntament proposa això que segueix:

Primer.- Proposar el nomenament de la Sra. Marina Mas Mestre, com a Jutgessa de
Pau titular de Riudoms, i la Sra. Mònica Asens Fortuny, com a Jutgessa de Pau
substituta.

Segon.-  Fer  constar  que  la  Sra.  Marina  Mas  Mestre  no  incorre  en  causa
d’incompatibilitat per exercir el càrrec de Jutgessa de Pau.

Tercer.-  Comunicar  aquest  acord  a  la  Sala  de  Govern  del  Tribunal  Superior  de
Justícia de Catalunya, perquè n’efectuï el nomenament.

Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

Una vegada pres  l’acord,  tots  els  regidors  del  plenari  volen  fer  constar  en  acta
l’agraïment  a ambdues pel  seu oferiment  i  per la  voluntat de servei  al  poble de
Riudoms. 

10/. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ DE LES ENTITATS PÚBLIQUES
EMPRESARIALS I DE L’ORGANISME AUTÒNOM DEL PATRONAT DE LA FIRA
DE  L’AVELLANA,  DE  CONFORMITAT  AMB  LA  DISPOSICIÓ  ADDICIONAL
DOTZENA DE LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
 
Primer.- Classificar les entitats vinculades o que depenen d’aquest Ajuntament, a
l’efecte previst a la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del  Règim Local  (LRBRL),  en els  termes anteriorment
exposats, en els següents grups:

Grup 3: Entitat pública empresarial Riudoms Gestió:

• Núm.  màxim de directius: 1.
• Núm. màxim de membres del consell d’administració: 9.

Grup 3: Entitat pública empresarial Riudoms Serveis:

• Núm.  màxim de directius: 1.
• Núm. màxim de membres del consell d’administració: 9.

Grup 3: Patronat de la Fira de l’Avellana:
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• Núm.  màxim de directius: 1.
• Núm. màxim de membres del consell d’administració: 9.

Segon.- Les entitats afectades per l’acord hauran d’adoptar les mesures necessàries
per adaptar els seus Estatuts i/o normes de funcionament intern a allò previst a la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL) i especialment a allò regulat a la Disposició Addicional Dotzena de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en el
termini màxim dels tres mesos següents a la data de l’acord plenari.
_
En  especial,  hauran  d’adaptar  a  la  mateixa  els  seus  Estatuts,  el  nombre  de
membres del consell d’administració i òrgans superiors de govern o administració i,
si escau, els contractes mercantils o d’alta direcció celebrats amb anterioritat al 31
de  desembre  de  2013,  sense  que  en  cap  cas  l’adaptació  pugui  produir  cap
increment en relació a la seva situació anterior.
_
La  proposta  de  modificació  dels  Estatuts  s’haurà  de  sotmetre  a  l’aprovació  per
l’Ajuntament en Ple.
_
Tercer.- Les entitats a les quals es refereix l’apartat anterior, sense perjudici de la
publicitat legal a què estiguin obligades, difondran a través de la seva pàgina web la
composició dels seus òrgans d’administració, gestió, direcció i control, incloent les
dades i experiència professional dels seus membres. Així mateix, inclouran en la
memòria  d’activitats  de  l’entitat  les  retribucions  que  percebin  els  membres  dels
esmentats òrgans.
_
Quart.- Comunicar l’acord que s’adopti a les entitats a les quals es refereixen els
apartats anteriors.

11/.  APROVACIÓ  PROVISIONAL,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, PER SUPRESSIÓ DE LA TARIFA ESTABLERTA
PER INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra del Sr. Pere Campíñez, i amb el
vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo,
Carles Garcia, Sergi Pedret, Mireia Massó, Jordi Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-
President, això que segueix:

Primer.-  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’Ordenança   Fiscal  núm.  1,
reguladora  de  la  Taxa  per  la  prestació  del  servei  d’expedició  de  documents
administratius  i  realització  d’activitats  administratives  de  competència  local,  que
suprimeix la tarifa número 1 inclosa a l’Epígraf sisè de l’Article 7è. Tarifa, fixada  Per
inscripció  al  cens  municipal  d’animals  de  companyia  (gossos,  gats  i  fures)  i
expedició  de  la  placa identificadora en  10,00 € i,  per  tant,  modificar  el  redactat
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d’aquest  Epígraf  sisè en que la  tarifa número 2 passa a ser la número 1 i  que
quedarà de la següent manera:

Epígraf  sisè:  Documentació  relativa  als  animals  de
companyia

      Euros

1. Concessió  llicència  municipal  per  a  la  tinença  d’un  gos
considerat com a potencialment perillós 100,00 €

Segon.-  Sotmetre  a  informació  pública  aquest  acord  provisional  mitjançant
publicació en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies
des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar, si s’escau, al·legacions.

Tercer.- Si durant el termini en què el present acord es sotmet a informació pública
no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord provisional
sense necessitat de nou acord plenari. L’acord provisional elevat a definitiu més el
text íntegre de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de la Taxa
per  la  prestació  del  servei  d’expedició  de  documents  administratius  i  realització
d’activitats  administratives  de  competència  local,  es  publicarà  al  BOP  de  la
Província, moment en que entrarà en vigor.

12/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

L’alcalde explica que s’han presentat 18 mocions en temps i forma. I n’hi ha algunes
d’elles que s’han retirat abans de començar el plenari.

En data 25 de febrer de 2016 (RE 857/2016) s’ha presentat pel  Grup Municipal
Candidatura d’Unitat Popular les següents mocions.

a. Moció núm. 1: en suport a la plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i a la
lluita contra el “plan hidrológico de la Cuenca del Ebro”.

b. Moció núm.2: de suport al referèndum sobre el 3+2 per als estudiants de les
universitats.

c. Moció núm.3: per millorar la transparència i el funcionament de l’ajuntament
de Riudoms i els seus òrgans dependents.

d. Moció núm. 4: per a la redacció i desenvolupament d’un pla de comunicació
local.

e. Moció  núm.  5:  per  frenar  i  limitar  la  implantació  d’activitats  extractives  i
abocadors al terme municipal de Riudoms.

f. Moció núm. 6: suport a les persones afectades pel tancament de la secció de
crèdit de la cooperativa de Cambrils.

En data 29 de febrer de 2016 (RE 902/2016) s’ha presentat pel  Grup Municipal
Esquerra Republicana de Catalunya-AVANCEM-AM les següents mocions:
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a. Moció núm. 7: suport a les mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de
la conca de l’Ebre, presentada pels grups municipals d’ERC-Avancem-AM i
de Convergència Democràtica de Catalunya.

b. Moció  núm.  8:  sobre  l’ús  de  glifosat  en  el  terme  municipal  de  Riudoms,
presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM.

c. Moció  núm.  9:  suport  als  afectats  de  síndrome  de  sensibilització  central,
presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM.

d. Moció  núm.  10:  protesta  de  les  deficiències  de  xarxa  ferroviària  catalana
gestionada per l’Estat, presentada pels grups municipals d’ERC-Avancem-AM
i convergència Democràtica de Catalunya.

e. Moció núm. 11: constituir una comissió de treball per redactar una ordenança
que penalitzi als habitatges buits de Riudoms en mans dels bancs i entitats
financeres,  presentada  pels  grups  municipals  d’ERC-Avancem-AM  i
Convergència Democràtica de Catalunya. 

f. Moció  núm.  12:  suport  al  banc  d’ADN  per  a  les  identificacions  dels
desapareguts  a  la  guerra  civil,  presentada  pel  grup  municipal  d’ERC-
Avancem-AM.

g. Moció núm. 13: de condemna al franquisme i de suport a les causes contra
els crims comesos, presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM.

h. Moció  núm.  14:  programa  garantia  +55,  presentada  pel  grup  municipal
d’ERC-Avancem-AM.

i. Moció núm. 15: suport a la manifestació “Mai més” ni un terrorisme, ni guerra,
ni feixisme, ni retallada de llibertats, per la pau, la justícia social i els drets
humans aquí i arreu, presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM.

j. Moció  núm.  16:  sobre  els  afectats  de  talidomida,  presentada  pel  grup
municipal d’ERC-Avancem-AM.

k. Moció núm. 17: per implementar la tarifació social en els impostos, taxes i
preus públics del municipi, presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-
AM.

l. Moció núm. 18: sobre el desplegament de la llei 11/2014 per a garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals i eradicar l’homofòbia i la transparència,
presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM.

De conformitat amb l’informe de secretaria de data 3 de març de 2016, es recomana
l’admissió  i  inclusió  en  l’ordre  del  dia  de  les  mocions  següents,  perquè  el  seu
contingut és competència del Ple.

Les mocions que es tracten són les següents:

12.1/ En relació amb la primera moció a tractar, l’alcalde fa la proposta als portaveus
dels grups, explicant que atès que hi  ha una altra moció presentada pels grups
municipals d’ERC/AVANCEM/AM i de Convergència Democràtica de Catalunya, que
pràcticament  coincideix  en  el  seu  redactat,  proposa  fer  les  exposicions  i  les
votacions conjuntament, malgrat es sotmetran a votació les dues mocions, perquè
així no se n’ha de retirar cap. Per tot això, demana la conformitat als portaveus.
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Una vegada els portaveus dels grups municipals han mostrat la seva conformitat, es
passa a tractar la primera moció:

1. MOCIÓ NÚM. 1 Moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport a
la plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita contra el “Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro”

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:

“El  passat  8  de  gener,  el  Consejo  de  Ministros  del  Gobierno  de  España,  va  aprovar  el  Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquest nou Pla de Conca inicialment havia de revisar
els greus errors del Pla anterior aprovat encara no fa dos anys, per l’avui Comissari europeu, Miguel
Arias Cañete.

Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara intenció de no perdre el
finançament europeu, té greus perjudicis per al riu Ebre i el seu Delta.

Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla “regala” l’aigua del riu
Ebre a les Comunitats de Regants, autèntics cacics de l’aigua que podran vendre aquest recurs a
altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre deixa uns minsos cabals ecològics per als rius
catalans, des del Segre, a les Nogueres, passant pel tram baix de l’Ebre i fins la desembocadura.

Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals ecològics per al tram
final del riu que permetia assegurar la supervivència del Delta, espai d’alt  valor estratègic en les
migracions d’aus entre Europa i Àfrica. La proposta va ser revisada, per adequar-la a la Instrucció de
Planificació Hidrològica aquest 2015, pels mateixos experts que ja van fer la primera proposta dins
del marc de la Comissió de Sostenibilitat.

Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com de consens polític i
social, tanmateix, primer des de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i posteriorment pel Ministeri
d’Agricultura, ha estat menyspreada i reduïda fins a uns cabals irrisoris inferiors a 100 m3/s que ens
porten a èpoques passades, com l’antic  Plan Hidrológico Nacional  d’Aznar i el transvasament de
l’Ebre cap a València, Múrcia, Almeria i Barcelona.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un ample bagatge en la lluita
per la defensa de l’Ebre, ha denunciat que aquests minsos cabals ecològics, unit a l’apropiació de
l’aigua del riu per part dels regants en forma de concessions de regadiu, no obeeix a la intenció de
posar en marxa les 465.000 hectàrees noves de regadiu que diu el Pla, sinó a la clara intenció de
vendre  els  drets  d’aigua associats  a  aquestes  hectàrees,  a  altres  usuaris,  especialment  usuaris
urbanístics i recreatius d’altres conques.

En definitiva,  els  antics  transvasaments  impulsats  pel  govern  d’Aznar,  ara  es  camuflaran  en un
mercadeig d’aigua entre regants i usuaris en forma de bancs d’aigua o figures similars. Per tal de tirar
endavant dit mercadeig serà necessària la construcció de més de 56 infraestructures de regulació
entre  preses  i  embassaments  al  llarg  de  la  conca.  Entre  aquests  destaca  el  recreixement  de
l’embassament de Yesa (Navarra), la més gran de totes aquestes obres i que compta amb una forta
oposició entre els pobles afectats.

Una vegada més, s’enganya la pagesia local creant falses esperances en uns regadius que mai no
arribaran (i que la major part de cops són inviables per ells mateixos), mentre la terra i els drets de
l’aigua passen a mans de les grans corporacions agroindustrials, i les constructores s’omplen les
butxaques amb grans obres de formigó que només serveixen per enterrar diners i  altres favors.
Aquests són els veritables beneficiats d’aquest pla, el caciquisme més recalcitrant de les cúpules de
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les comunitats de regants, les grans corporacions agroindustrials que mercadejaran amb els nostres
recursos naturals i les constructores.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de Cuenca des de
tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb una denúncia al Tribunal Suprem; l’europea, amb
una queixa a la Comissió de medi ambient perquè obri un procediment d’infracció a l’Estat espanyol
per incompliment de les normatives comunitàries; i la lluita al carrer, en forma de mobilitzacions que
començaran el proper 7 de febrer amb una manifestació massiva a Amposta.

Per tot això, des del grup municipal de la CUP proposem al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’adopció
dels següents acords, els quals hauran de ser executats en el termini màxim d'un any a partir de la
seva aprovació.

ACORDS

1.  Donar públicament  suport  a  la  Plataforma en Defensa de l’Ebre i  oferir  suport  als  actes que
s'organitzin al municipi per difondre la seva tasca.

2. Manifestar al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente el rebuig de l’Ajuntament de
Riudoms a l'actual pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel govern espanyol
en funcions el passat mes de gener.

3. Ratificar la necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides i per als nostres rius,
tant  de  la  conca  de  l'Ebre  com de  les  conques  internes  de  Catalunya,  per  tal  d'evitar  el  seu
deteriorament i els permeti recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic.

4. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no pot estar en
mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig entre falsos usuaris.

5. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma en Defensa
de l’Ebre (C/Enric d’Ossó, 23 (Tortosa, 43500) i al  Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio
Ambiente.

6. Treballar activament per reduir el consum i el malbaratament d'aigua així com fomentar l'estalvi
d'aquest  recurs  a  nivell  municipal,  ja  que  part  important  d'aquesta  aigua  prové  del  mini-
transvasament  de  l’Ebre.  I  alhora,  treballar  per  impulsar  l’alliberament  de  concessions  del  mini-
transvasament perquè l’aigua retorni progressivament a l’Ebre, tot promovent l’autosuficiència hídrica
a mig termini”.

2. MOCIÓ NÚM. 7 Moció presentada pels grups municipals d’ERC-Avancem-
AM  i  de  Convergència  Democràtica  de  Catalunya,  de  suport  a  les
mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:

“El  Consejo de Ministros del Gobierno de España  el passat 8 de gener de 2016, va aprovar dos
decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els
quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla que, inicialment havia de revisar els greus errors del Pla
anterior aprovat encara no fa dos anys, per l’avui Comissari europeu, Miguel Arias Cañete, ha tingut
fins el moment el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya,
el País Basc, Navarra i el País Valencià).

Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara intenció de no perdre el
finançament europeu, té greus perjudicis per al riu Ebre i el seu Delta.
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Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla “regala” l’aigua del riu
Ebre a les Comunitats de Regants, autèntics cacics de l’aigua que podran vendre aquest recurs a
altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre deixa uns minsos cabals ecològics per als rius
catalans, des del Segre, a les Nogueres, passant pel tram baix de l’Ebre i fins la desembocadura.

Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals ecològics per al tram
final del riu que permetia assegurar la supervivència del Delta, espai d’alt  valor estratègic en les
migracions d’aus entre Europa i Àfrica. La proposta va ser revisada, per adequar-la a la Instrucció de
Planificació Hidrològica aquest 2015, pels mateixos experts que ja van fer la primera proposta dins
del marc de la Comissió de Sostenibilitat.

Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que diverses associacions,
entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que
representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les
activitats  econòmiques,  agrícoles i  pesqueres que s’hi  desenvolupen.  El  25 de juny de 2015,  la
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb el vot favorable de gairebé tots
els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes
diferenciades;  per  a  anys  secs,  normals  i  humits.  Així,  segons  les  conclusions  dels  estudis
presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any
normal  hauria de ser  de 7.732 hm3/anuals  i  per  a un any humit,  de 9.907 hm3/anuals.  A més,
s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb
3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el
manteniment  de l’activitat  pesquera i  el  gran ecosistema del  Delta,  va ser  presentada en forma
d’al·legacions per  la  Generalitat  de Catalunya perquè s’inclogués en el  nou Pla  hidrològic  de la
Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.

Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous regadius en
450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000
hectàrees.  La  majoria  d’aquestes  hectàrees  no  tenen  concessions  i  van  lligades  a  56  noves
infraestructures de regulació (embassaments).

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de 4.030
al·legacions  particulars  basades  en  requeriments  que  havia  fet  la  Comissió  Europea  al  Govern
espanyol que han estat menyspreades i reduïdes fins a uns cabals irrisoris inferiors a 100 m3/s que
ens porten a èpoques passades, com l’antic Plan Hidrológico Nacional d’Aznar i el transvasament de
l’Ebre cap a València, Múrcia, Almeria i Barcelona.

La Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols per
adaptar-se  a  les  normatives  europees,  i  va  requerir  al  Govern  espanyol  que  ho  modifiqués.  La
Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de
l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que
va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense diferenciar
anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent
a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre
que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua,
el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de Cuenca des de
tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb una denúncia al Tribunal Suprem; l’europea, amb
una queixa a la Comissió de medi ambient perquè obri un procediment d’infracció a l’Estat espanyol
per incompliment de les normatives comunitàries; i la lluita al carrer, en forma de mobilitzacions que
es van iniciar el 7 de febrer amb una manifestació massiva a Amposta.

27



Cal recordar que aquest Ple de l’Ajuntament de Riudoms ja ha mostrat el rebuig en cadascun dels
Plans Hidrològics projectats i/o aprovats, a instàncies del Grup Municipal d’Esquerra, ho va fer a
l’octubre de l’any 2000, al ple de juny de 2012 i recentment al ple d’abril de .

Atès que el plenari d’aquest Ajuntament ja s’ha mostrat sensible a la problemàtica de l’escassetat de
l’aigua com les aprovades al març de 2007, on es proposava sumar-se a la campanya “de gota a
gota s’esgota” i a la divulgació al BIM de la necessitat i conscienciació ciutadana per aconseguir una
reducció  en  el  consum  (130)  o  també  del  mateix  març  de  2007,  d’afavorir  un  consum  més
responsable  en la tipologia d’habitatges locals amb jardí  (131),  i  que,  encara es poden fer més
iniciatives al maig de 2004, on s’instava a la redacció d’una nova ordenança per tal d’aconseguir més
estalvi domèstic d’aigua (65), al ---- on es demanava la --- preservació de les mines (90)

Davant  l’amenaça que suposa  aquest  nou Pla  hidrològic  de conca per  al  futur  socioeconòmic  i
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, 

Els grups municipals d'ERC-Avancem-AM i de CDC proposen al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

1.  Donar públicament  suport  a  la  Plataforma en Defensa de l’Ebre i  oferir  suport  als  actes que
s'organitzin al municipi per difondre la seva tasca.

2. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig, una vegada més, de l’Ajuntament de Riudoms a
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres
el passat 8 de gener de 2016.

3. Ratificar la necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels nostres rius,
Nogueres,  Segre,  Siurana i  Ebre que eviti  el  seu deteriorament i  els permeti  recuperar l’equilibri
natural i el bon estat ecològic.

4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el compliment del Pla
Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats.

5.  Donar  suport  a  les  accions  que  el  Govern  de  Catalunya,  els  ajuntaments,  així  com  altres
institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter
estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

6. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  la  conselleria  d’Agricultura  de  la  Generalitat  de
Catalunya, al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, a la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre (*)

7. Comprometre’s a treballar activament per la reducció i l’eficiència en el consum d’aigua a nivell
municipal,  com  a  consumidors  d’aigua  provinent  del  mini-transvasament  de  l’Ebre.  I  impulsar
l’alliberament de concessions del mini-transvasament perquè l’aigua retorni progressivament a l’Ebre,
tot promovent l’autosuficiència hídrica a mig termini”.

Vista la moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport a la plataforma en
defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita contra el “Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro”, i vista la moció presentada pels grups municipals d'ERC-Avancem-AM i de
Convergència Democràtica de Catalunya, de suport a les mobilitzacions i accions
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contra el Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre, i després del seu estudi i debat, el Ple
de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de les dues mocions.

12.2/ MOCIÓ NÚM. 2 Moció presentada pel grup municipal de la CUP de suport
al referèndum sobre el 3+2 per als estudiants de les universitats catalanes

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:

“Un cop més la democràcia es queda fora de les universitats. El passat 30 de gener, el Consejo de
Ministros va aprovar el Real Decreto 43/2015 pel qual entra en vigor l'anomenada “Reforma 3+2” que
suposa bàsicament que els graus universitaris es redueixin a tres anys i que els màsters s'ampliïn a
dos anys. Un nou atac a l'educació pública i universal, ja que això cal sumar-li una desmesurada
pujada de les taxes i l'enorme reducció de les beques i ajuts per als estudiants dels darrers anys, el
que  fa  que  tot  plegat  suposi  una  elitització  de  l'educació  superior  impossibilitant  l'accés  a  les
persones amb menys recursos econòmics.

Els estudiants, com a principals afectats per l’aplicació del decret que instaura el model del 3+2, i no
havent  obtingut  resposta  a  les  seves  demandes  dins  les  institucions  educatives  universitàries,
utilitzarà el referèndum com a eina democràtica per reobrir  el debat sobre la qüestió. Donada la
manca de diàleg entre col·lectius universitaris a l’hora de prendre decisions que n’afecten tota la
comunitat,  i  en  conseqüència  durant  els  darrers  anys  s’han  imposat  reformes  acadèmiques,
augments de taxes i d’altres qüestions, evitant el debat públic entre la pròpia comunitat universitària i
una part important del sector educatiu.

Atès que no han estat  escoltades les demandes dels estudiants i  de les organitzacions que els
representen i han pres decisions vinculants sense la seva participació real -tot i ser aquest col·lectiu,
els estudiants el que conforma un major gruix de la comunitat educativa i és alhora el principal afectat
per la reforma de manera directa.

Atès que el moviment estudiantil es proposa organitzar un referèndum entre l’alumnat que permetrà
saber quin és el posicionament d’aquest respecte el sistema de 3+2.

Atès que el referèndum pretén esdevenir una eina democràtica amb l’objectiu de generar un debat sa
al voltant de la qüestió i que les institucions acatin el mandat ciutadà que s’hi manifesti.

Per tot això, el grup municipal de la CUP proposem al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’adopció dels
següents acords, els quals hauran de ser executats en el termini màxim d'un mes.

1. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Riudoms a la proposta de realització
d’un referèndum sobre el 3+2 entre l’alumnat de les universitats públiques.

2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a obrir un procés participatiu de debat entorn
l’aplicació del 3+2 que compti amb la representació estudiantil corresponent.

3. Trametre  aquest  acord  al  Departament  d’Empresa  i  Coneixement  de  la  Generalitat  de
Catalunya i sol·licitar que aquest òrgan el faci arribar als equips de govern de les universitats
públiques de la seva competència”.

Vista la moció presentada  pel grup municipal de la CUP de suport al referèndum
sobre el 3+2 per als estudiants de les universitats catalanes, i després del seu estudi
i debat, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de les
dues mocions.
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12.3/ MOCIÓ  NÚM.  3 Moció  presentada  pel  grup  municipal  de  la  CUP per
millorar la transparència i el funcionament de l'Ajuntament de Riudoms i els
seus òrgans depenents

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:

“Atès que la funció de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i  bon govern té l'objectiu d'implantar mesures per millorar la claredat i  accés en tot tipus
d'informació pública, vers la ciutadania, i alhora també vers els càrrecs electes.

Atès  que  actualment  la  majoria  de  les  administracions  públiques  com  ajuntaments,  consells
comarcals,  diputacions i  també altres organismes públics com consorcis,  empreses,  universitats,
etc...ja es troben adaptades a les formes i mecanismes de treball  actuals, estretament lligades a
l'adaptació i  utilització de la  tecnologia digital,  la  qual cosa ha garantit  un gran avenç qualitatiu,
d'eficiència i eficàcia, de millora i rendiment per tal de facilitar el treball en xarxa, de forma múltiple i
col·lectiva entre administracions de diferents nivells i escales, però alhora també entre persones i
treballadors d'una mateixa entitat, organismes o administració.

Atès que, en aquest sentit, els regidors que no formem part de l'equip de govern necessitem tenir la
informació de primera mà en tots els temes i assumptes efectuats per l'Ajuntament de Riudoms, i
qualsevol estament de la seva organització institucional; comissions, empreses, patronats... 

Atès que un millor coneixement dels acords de govern de l'Ajuntament de Riudoms tals com; decrets,
contractacions,  convenis,  actuacions,  obres...  evitaria  una  infinitat  d'instàncies,  desplaçaments  i
còpies  on  es  demana detall  de  l'esmentada  informació  i  facilitaria  la  principal  feina  per  part  de
l'oposició.

Atès que un millor accés i coneixement de la facturació, els comptes i l'objecte de la despesa pública
aprovats pel govern de l'Ajuntament de Riudoms evitaria una infinitat d'instàncies, desplaçaments i
còpies i alhora facilitaria la principal feina de l'oposició.

Atès que els regidors de l'oposició no som presents en molts dels òrgans de representació municipal
on únicament hi són presents els membres de l'equip de govern com ara els Consells d'Administració
de les Entitats Públiques Empresarials, la Junta de Govern Local, la Comissió de Coordinació o la
representació en altres organismes externs.

Atesa la dificultat d'accedir a tota aquesta informació de forma directa, ràpida per tal de poder-la
interpretar i avaluar fent-ne el seguiment corresponent.

Atès  que  aquesta  proposta  representa  un  exercici  de  transparència  i  el  compliment  de  la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, però
alhora representa una voluntat ferma i real per part del govern municipal de millorar i facilitar l'accés a
la informació a tots els càrrecs electes presents al plenari, siguin o no dins el govern.

Atès  que  l'Ajuntament  de  Riudoms  ja  treballa  i  té  instaurats  els  mecanismes  i  la  tecnologia
informàtica que permeten realitzar un treball de caràcter confidencial en format digital, molt més àgil,
ràpid i  segur i  totalment actualitzat  amb les diferents metodologies i  mecanismes de verificació i
compliment de les obligacions legals.

Atès que tots els càrrecs electes, com a regidors i regidores de l'equip de govern o de l'oposició,
coneixen i assumeixen la seva responsabilitat respecte als drets i deures que assumeixen un cop
han estat escollits per la ciutadania i han formalitzar i acceptat la seva acta de regidor o regidora,
com a representant públic en virtut a la legalitat vigent, la confidencialitat, l'ètica i la moral que tot
càrrec públic ha d'assumir.
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Per tot això, el grup municipal de la CUP proposem al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’adopció dels
següents ACORDS:

1. Que  tota  la  informació  relacionada  amb  els  expedients  a  tractar  pels  diferents  òrgans
col·legiats de l'Ajuntament de Riudoms i que ja hagin estat treballats i incorporats en format
digital  a  l'expedient  (i  per  tant,  no es trobin  en format  manuscrit)  -on s'inclouen acords,
decrets, factures, actes, informes, contractes, plecs, convenis, etc...- siguin lliurats en format
digital,  amb la corresponent protocol de seguiment, lliurament i  confidencialitat,  juntament
amb la convocatòria del corresponent organisme.

2. Que l'acord exposat anteriorment esdevingui una realitat en un període màxim de sis mesos,
temps suficient per a què la secretaria-intervenció, els serveis jurídics i els serveis tècnics
municipals  de  l'Ajuntament  de  Riudoms  trobin  la  fórmula  més  adient  per  a  fer  efectiva
aquesta millora en la tramitació i accés a la informació necessària per a la  fiscalització de
l'acció de govern i la transparència vers els càrrecs públics”.

Vista la moció presentada pel grup municipal de la CUP per millorar la transparència
i  el  funcionament  de  l'Ajuntament  de  Riudoms  i  els  seus  òrgans  depenents,  i
després del seu estudi i debat, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels
Srs. Pere Campiñez, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga i amb el vot en contra dels Srs.
Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles Garcia, Sergi
Pedret, Mireia Massó i l'Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.

12.4/ MOCIÓ NÚM. 4 Moció presentada pel grup municipal de la CUP per  a la
redacció i desenvolupament d'un Pla de comunicació local

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:

“Els mitjans i canals de comunicació, tant públics com privats, són un element imprescindible en una
societat democràtica, no sols perquè la ciutadania conegui la gestió de les institucions públiques,
sinó també perquè aquestes hi puguin opinar al respecte.

Si bé els mitjans de comunicació privats es regeixen –igual com qualsevol altre empresa- per uns
criteris mercantils, tot i el seu caràcter de servei públic, els mitjans de comunicació públics han de
regir-se pels principis democràtics i de pluralitat en que es basa la nostra societat actual.

Un caràcter, que tenint en compte la situació general de desafecció política, guanya més importància
que mai per tal de crear canals fluids i recíprocs de comunicació entre el poder públic i la ciutadania.

Si volem avançar en una societat cada vegada més democràtica, els mitjans de comunicació públics
són un instrument prioritari per tal de fomentar, ja no sols la comunicació, sinó l’espai de debat i
reflexió que impliqui la ciutadania en la presa de decisions públiques.

Tenint  en compte que aquest  caràcter  dels  mitjans de comunicació  públics ja  estan àmpliament
recollits en el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, aprovat per unanimitat en
Ple Ordinari de l’Ajuntament de Riudoms el passat 2 d’abril de 2015 i que l’Ajuntament de Riudoms
compta amb diversos mitjans i canals de comunicació públics que no s’estan emparant en aquest
decàleg, i que es detallen de forma separada a continuació:

• Canals i perfils a les xarxes socials; Facebook, Twitter, Instgram i Youtube.
• Edicte i comunicacions digitals, sota demanda de subscripció a eBando
• Portal web municipal, de lliure accés, amb agenda i noticies: www.riudoms.cat
• Agenda d'actes, coincidint amb el calendari festiu local i en format de postal.
• Butlletí d'Informació Municipal, en format paper i repartiment a les cases.
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• Pantalla digital informativa; situada a la Plaça de l'Església.

Essent  conscients  que existeixen diversos  mitjans  de comunicació  privats,  escrits  i  digitals,  que
informen regularment sobre tots els esdeveniments del nostre poble i  que per tant,  és necessari
també establir mecanismes regulars de comunicació amb aquests mitjans.

Per tot això, el grup municipal de la CUP proposem al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’adopció dels
següents acords, els quals hauran de ser executats en el termini màxim de dos anys des de la seva
aprovació,  tenint  en  compte  la  preparació  i  celebració  del  procés  de  participació  ciutadana
corresponent.

ACORDS

1. Desenvolupar un Pla de Comunicació Local que tingui en compte tots els mitjans i canals de
comunicació propis de l’Ajuntament així com la relació amb els mitjans de comunicació externs i
privats.

2.  Garantir  que la  redacció  d’aquest  Pla  de Comunicació  Local  tingui  en compte,  mitjançant  un
procés participatiu obert i actiu, les demandes i propostes de tots els grups municipals, les entitats
locals, i la ciutadania en general, per tal que aquest document garanteixi i reculli la màxima pluralitat
de propostes.

3. Que el Pla de Comunicació Local inclogui i tracti la creació i regulació del Consell de redacció per
al Butlletí d'Informació Municipal amb la presència i  participació, com a mínim, de totes les forces
polítiques presents al consistori”.

Vista  la  moció  presentada  pel  grup  municipal  de  la  CUP  per  a  la  redacció  i
desenvolupament d'un Pla de comunicació local, i després del seu estudi i debat, el
Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs. Pere Campiñez, Jordi Ortiz i
Marcel·lí Garriga i amb el vot en contra dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres,
Maria Cros, Jordi Domingo, Carles Garcia, Sergi Pedret, Mireia Massó i l'Alcalde-
President, desestimar el contingut de la moció.

12.5/ MOCIÓ NÚM. 5 Moció presentada pel grup municipal de la CUP per frenar
i limitar la implantació d'activitats extractives i abocadors al terme municipal
de Riudoms

Aquesta  moció  no  s’inclou  a  l'ordre  del  dia.  De  conformitat  amb  l'informe  de
secretaria el contingut de la moció afecta a una qüestió d'interès municipal, i no pot
ser inclosa a l'orde del dia perquè no és un assumpte de competència del Ple de
l'Ajuntament, sinó que es tracta d'una competència de la Generalitat de Catalunya.

12.6/ MOCIÓ NÚM. 6 Moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport
a  les  persones  afectades  pel  tancament  de  la  secció  de  crèdit  de  la
Cooperativa de Cambrils

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:
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“El passat 22 de desembre de 2015, la Cooperativa de Cambrils va decidir tancar la seva secció de
crèdit per "manca de liquiditat immediata" deixant a 1.500 clients sense poder tenir accés als seus
diners.

En concret, estem parlant de 28 milions d'euros de dipòsits fixos o a termini i 4,5 milions d'euros en
comptes corrents i llibretes, segons dades ofertes per la pròpia Cooperativa.

L'Assemblea General del passat 27 d'agost, va aprovar la dissolució de la secció de crèdit, tot iniciant
un procés d'integració a l'entitat bancària BBVA -amb la supervisió de la Generalitat de Catalunya-
que garantís la seguretat dels fons dels seus clients.

Aquest fet ha suposat que centenars de famílies de Cambrils no tinguin accés als seus diners i hagin
patit  greus  problemes  de  subsistència  així  com  problemes  en  el  pagament  de  factures  dels
subministraments més bàsics per poder viure:  aigua,  electricitat,  gas,  habitatge...i  inclús algunes
persones afectades han patint problemes psicològics.

Després de la fallida de la Cooperativa de l'Aldea (el Baix Ebre) i de la Cooperativa de Cambrils, les
seccions de crèdit de les cooperatives catalanes corren un greu perill, i amb aquest, els estalvis de
milers de famílies.

Moltes de les persones i entitats afectades han constituït una plataforma per poder organitzar els
seus interessos i depurar responsabilitats en aquest afer.

Tanmateix, mentrestant moltes famílies estan patint penúries econòmiques per poder arribar a final
de mes i la cooperativa continua sense oferir als seus clients afectats informació sobre el pla de
viabilitat per evitar el concurs de creditors o sobre quan podran recuperar els seus diners.

Per tot això, el grup municipal de la CUP proposem al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’adopció dels
següents acords, els quals hauran de ser executats en el termini màxim de sis mesos.

1. Mostrar públicament el suport de l'Ajuntament de Riudoms a totes les persones i entitats que
s'han vist afectades per aquesta greu situació.

2. Demanar que en l'àmbit de les competències que la llei atribueix a cada administració, i per
tal de limitar al màxim el patiment i la desinformació, que els diferents departaments implicats
del  Govern  de  Catalunya,  l'Ajuntament  de  Cambrils,  la  pròpia  Cooperativa  Agrícola  de
Cambrils i les entitats financeres implicades, mantinguin en tot moment informat al col·lectiu
d'afectats així com a la plataforma que els aglutina, de forma clara, oberta i transparent.

3. Demanar a la Generalitat de Catalunya un millor control i  seguiment de les afectacions i
problemàtiques que darrerament afecten a les seccions de crèdit de les cooperatives (Aldea i
Cambrils) així com una avaluació a fons de l'estat actual de la resta de cooperatives i les
respectives seccions de crèdit que actualment funcionen, a fi i efecte d'evitar noves fallides,
però sobretot garantir i sanejar les possibles mancances del model econòmic cooperatiu que
durant tants anys ha sigut motor i  prestigi per a l'economia productiva a nivell  local i del
sector primari.

4. Fer arribar aquest acord i a la Plataforma d'Afectats, a la Cooperativa de Cambrils, a tots els
ajuntaments de la comarca, a la Diputació de Tarragona, al Consell Comarcal del Baix Camp
i a la Generalitat de Catalunya”.

El Sr. Jordi Domingo, del grup municipal de CDC, demana afegir una esmena en el
5è  paràgraf  de  la  moció  que ha presentat  el  grup de la  CUP,  ja  que de forma
genèrica el seu redactat diu que posa en perill les seccions de crèdits de totes les
cooperatives, que també afectaria a la Cooperativa de Riudoms. Per tant, l'esmena
que proposen seria la següent:
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“Després de la fallida de la Cooperativa de l'Aldea (el Baix Ebre) i de la Cooperativa de Cambrils,
algunes seccions de crèdit de les cooperatives catalanes poden córrer un greu perill, i amb aquest,
els estalvis de milers de famílies”.

El  Sr.  Pere  Campiñez  manifesta  que  no  hi  ha  cap  problema en  afegir  aquesta
esmena, perquè l'esperit de la moció és que s'aprovi. 

Una vegada finalitzades les diferents intervencions, se sotmet la moció a votació.

Així doncs, vista la moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport a les
persones  afectades  pel  tancament  de  la  secció  de  crèdit  de  la  Cooperativa  de
Cambrils,  i  després  del  seu  estudi  i  debat,  el  Ple  de  l’Ajuntament  acorda,  per
unanimitat, aprovar el  contingut de la moció amb l'esmena proposada.

12.7/ MOCIÓ NÚM. 8 Moció presentada pel grup municipal d'ERC/AVANCEM/AM,
en nom de l'entitat Ecologistes en Acció, sobre l'ús del glifosat en el terme
municipal de Riudoms

Aquesta  moció  no  s’inclou  a  l'ordre  del  dia.  De  conformitat  amb  l'informe  de
secretaria el contingut de la moció va més enllà de la competència municipal. La
competència per donar la resposta a les actuacions que s'hi demanen, correspon al
Departament de Sanitat o de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

12.8/ MOCIÓ  NÚM.  9 Moció  presentada  pels  grups  municipals
d'ERC/AVANCEM/AM  en  suport  als  afectats  de  síndromes  de  sensibilització
central

Aquesta moció no s’inclou a l'ordre del dia, de conformitat amb els fonaments que
consten en l'informe de secretaria.

12.9/ MOCIÓ  NÚM.  10  Moció  presentada  pels  grups  municipals
d'ERC/AVANCEM/AM  i Convergència Democràtica de Catalunya en protesta de
les deficiències de xarxa ferroviària catalana gestionada per l'Estat

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:

“Atès  que  les  darreres  setmanes  s’han  desencadenat  tot  un  seguit  de  problemes  greus  en  el
transport ferroviari de rodalies i regionals gestionats per l’Estat, que posen de manifest la inoperància
estratègica a l’hora de planificar i dissenyar les infraestructures del transport.

Atès que alguns d’aquests problemes s’han produït al Camp de Tarragona, concretament en la línia
R15, la que circula entre Móra la Nova i Reus, el 18 de febrer va descarrilar un vagó prop de l’estació
de Riudecanyes-Botarell i, el passat 28 d’agost de 2015, es va interrompre la circulació a causa d’un
incendi del cablejat al túnel de l’Argentera; i en la línia R16, la que circula entre Barcelona i Tortosa,
on a finals d’octubre de 2015, hi va haver un atropellament a l’estació de l’Hospitalet de l’Infant; o en

34



les línies R14, R15, R16 i RT2 de Rodalies,  que s’han vist  alterades de manera continuada per
robatoris de cable de coure (la darrera i més greu es va produir el 9 de gener de 2016).

Atès que Catalunya pateix un dèficit històric en dotació d'infrastructures públiques de transport com a
conseqüència d'una inversió estatal persistentment insuficient, que ha estat notablement inferior al
que correspondria al pes de la nostra economia en el conjunt de l'Estat. Un dèficit inversor altament
insuficient i que ha derivat uns situació de la xarxa ferroviària catalana, incapaç d'oferir un servei
mínimament digne a la majoria dels seus usuaris/es.

Atès que aquest comportament respon a una concepció radial de l'Estat, com així s'ha manifestat en
el  disseny  d'un  mapa aeroportuari  desproporcionadament  focalitzat  en  Madrid,  i  que  vulnera  tot
principi d'equitat territorial i d'eficiència econòmica.

Atès que en aquest context la majoria d’usuaris dels transports ferroviaris i altres mitjans de transport
constaten que:

Primer.-  L’Estat s’ha despreocupat se manera sistemàtica pels serveis ferroviaris de rodalies i  ha
incomplert any rere any les inversions a la xarxa ferroviària catalana.

Segon.- Avui en dia ens trobem amb una xarxa ferroviària poc eficient, territorialment incomplerta que
transporta diàriament gairebé 500.000 passatgers, que l’únic que reclamen és no veure condicionada
la seva mobilitat per la mala gestió i planificació d’aquest servei públic. 

Tercer.-  El transport  públic,  i  en especial  el  ferroviari,  són una peça clau per  vertebrar  el  país i
permetre el seu desenvolupament sostenible. L’adequació, l’optimització i la modernització de les
infraestructures  ferroviàries  existents  és  un  element  indispensable  per  teixir  una  malla  reticular
eficient.

Quart.- Per altra banda, la connexió intercontinental de l'Aeroport de Barcelona, així com l'articulació
d'un mapa aeroportuari català, és fonamental per tal de garantir que Catalunya continuï essent un
focus d'atracció econòmica i  estigui  oberta a un món cada cop més globalitzat i,  per contra ens
trobem  amb  AENA  (Aeropuertos  Españoles  y  Navegación  Aerea)  que  està  paralitzant
sistemàticament els projectes d'expansió internacional de l'Aeroport de Barcelona, obligant a passar
majoritàriament per l’aeroport de Madrid les connexions internacionals.

Per tot l’anteriorment exposat,

Els grup municipal d’ERC-Avancem-AM i de CDC proposen el Ple de l’Ajuntament de Riudoms els
següents

ACORDS

1. Instar al Govern de l'Estat el traspàs sense demora de la gestió total a la Generalitat de Catalunya
dels serveis ferroviaris, tant els regionals com els de rodalies per fer efectiva la previsió continguda a
l’article 169 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

2.  Instar  que aquest  traspàs vagi  acompanyat  dels  mitjans  i  la  dotació  econòmica  suficient  per
compensar la manca històrica d’inversions.

3. Instar també al Govern de l'Estat al traspàs de la gestió de l'Aeroport de Barcelona a un consorci
amb una composició majoritària per part de les institucions i/o entitats catalanes, per tal de

4.  Comunicar els següents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Fomento, a l’Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) i a Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA)”.
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Vista la moció presentada pels grups municipals d'ERC/AVANCEM/AM i Convergència
Democràtica  de  Catalunya,  en  protesta  de  les  deficiències  de  xarxa  ferroviària
catalana  gestionada  per  l'Estat,  i  després  del  seu  estudi  i  debat,  el  Ple  de
l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el  contingut de la moció.

12.10/ MOCIÓ  NÚM.  11 Moció  presentada  pels  grups  municipals
d'ERC/AVANCEM/AM i de Convergència Democràtica de Catalunya, per tal de
constituir una Comissió de Treball per redactar una ordenança que penalitzi
els habitatges buits de Riudoms en mans dels bancs i entitats financeres

Aquesta moció no s’inclou a l’ordre del dia, de conformitat amb els fonaments que
consten en l'informe de secretaria.

12.11/ MOCIÓ  NÚM.  12 Moció  presentada  pel  grup  municipal
d'ERC/AVANCEM/AM de suport al Banc d'ADN per a les identificacions dels
desapareguts a la Guerra Civil

Aquesta moció no s’inclou a l'ordre del dia, de conformitat amb els fonaments que
consten  en  l'informe  de  secretaria,  perquè  ja  va  ser  aprovada  en  el  Ple  de
l'Ajuntament del dia 2 d'abril de 2015.

12.12/ MOCIÓ  NÚM.  13 Moció  presentada  pel  grup  municipal
d'ERC/AVANCEM/AM de condemna del franquisme i de suport a les causes
contra els crims comesos

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:

“Atès  que  el  passat  20 de  novembre  de  2015 es  van  complir  40  anys  de  la  mort  del  dictador
Francisco Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 contra la
legalitat democràtica republicana i va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter feixista i
nacional-catòlic fins al 1978.

Atès que durant el Franquisme, la dictadura va cometre la persecució i tota mena de crims i atrocitats
en contra de les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional. Persecució que
es va dur a terme de manera cruenta contra particulars, institucions, associacions, sindicats, entitats
culturals, etc.

Crims que van ser comesos i que van patir les víctimes com ara: assassinats, consells de guerra
sumaríssims sense cap legitimitat,  presó,  camps de concentració,  camps de treball  forçats,  exili,
deportació,  persones desaparegudes  soterrades  en  fosses  comunes,  infants  robats  a  les  seves
famílies, víctimes de bombardejos, vexacions i un llarguíssim etcètera.

Atès que tots aquests crims comesos durant aquest llarg període són catalogables com a genocidi i/o
crims de lesa humanitat. Aquests crims han restat en la més absoluta de les impunitats emparats en
la llei d’Amnistia de 1977 feta a mida per garantir la llibertat dels botxins i col·laboradors del règim
dictatorial.
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Atès que fins a dia d’avui, la llei de la Memòria Històrica es limita a declarar injustes les sentències,
per la il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té
cap valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el
ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per
la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució
o violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims
dictats  pels  tribunals  militars,  entre  ells  el  que  condemnava  el  president  Companys,  més  d’un
centenar de regidors i alcaldes i milers de ciutadans, sotmesos tots a judicis sumaríssims sense cap
garantia processal.

Atès que el dia 15 d’octubre es va commemorar el 75è aniversari de l’assassinat del Molt Honorable
Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en l’única sentència
d’aquest tipus a un president d’una nació democràticament escollit a la història d’Europa, sentència
que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.

Atès que a hores d’ara, l’Estat Espanyol no ha fet encara cap tipus de reparació a les atrocitats
comeses per la dictadura, ans al contrari, ha fet cas omís de les peticions demanant reparació i
justícia a les víctimes.

L’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de l’Estat Espanyol contrasten
amb els  actes de desgreuge que tant  des d’Alemanya com des de França s’han fet  pels  crims
comesos pels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb
el general Franco.

Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la mort del president Companys i del 40è
aniversari de la mort del general Franco, considerem inadmissible que cap Govern espanyol hagi
declarat la nul·litat de les sentències als judicis sumaríssims perpetrats per la dictadura i no hagi
declarat il·legal el règim franquista.

Atès que a hores d’ara ningú des de l’Estat Espanyol ha mostrat cap tipus de reparació. Després de
dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat com cal la memòria dels
represaliats pel franquisme, com tampoc han estat declarats nul·les les causes de milers de víctimes
de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol.

Cal  instar,  novament,  al  Govern  de  l’Estat  Espanyol  a  dur  a  terme  les  actuacions  jurídiques  i
polítiques pertinents per anul·lar les sentències dels judicis sumaríssims i realitzar totes aquelles
actuacions per a reparar l’honor de totes les víctimes.

És per tot l'exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer. Fer una ferma i contundent condemna sense pal·liatius de la dictadura franquista i dels seus
crims comesos.

Segon.  manifestar  al  Govern  de  l’Estat  Espanyol  que  dugui  a  terme les  actuacions  jurídiques  i
polítiques pertinents per anul·lar  les sentències dels  judicis  sumaríssims,  així  com realitzar  totes
aquelles actuacions oportunes perquè l’honor dels represaliats sigui reparat.

Tercer.  Manifestar  el  recolzament a la Causa 4591/10,  coneguda com a querella argentina,  pels
delictes  de  genocidi  i/o  crims  de  lesa  humanitat  comesos  a  l’estat  espanyol  per  la  dictadura
franquista entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977 que instrueix la jutgessa María Servini
de Cubría al jutjat Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires. Ho
demanem com a mostra de suport a les veïnes, veïns i col·lectius d’aquest municipi querellants a
l’Argentina.
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Quart. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat i  a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu , a l’ONU, a les
associacions  de  recuperació  de  la  memòria  històrica  i  al  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y
Correccional Federal número 1 de Buenos Aires”.

Vista la moció presentada  pel grup municipal d'ERC/AVANCEM/AM de condemna
del franquisme i de suport a les causes contra els crims comesos, i després del seu
estudi i debat, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el  contingut de
la moció.

12.13/ MOCIÓ  NÚM.  14 Moció  presentada  pel  grup  municipal
d'ERC/AVANCEM/AM sobre el programa garantia +55

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:

“Atès que des dels principals sindicats de Catalunya, en concret la UGT de Catalunya, ha presentat
una proposta de rescat de les persones aturades majors de 55 anys (“Garantia +55”).

Atesa  la  situació  preocupant  d’aquest  col·lectiu  de persones aturades majors  de  55 anys (unes
78.000 persones a Catalunya), que com a conseqüència de la crisi i la reforma laboral es veuen
expulsats del mercat de treball i condemnats a una situació de vulnerabilitat econòmica i social. El
seu problema és present, però també de pobresa futura, ja que després de llargues carreres de
cotització veuran com la seva pensió de jubilació es redueix per culpa dels darrers anys.

Atès que els aturats majors de 55 anys representen el 17,8% del total de la taxa d’atur (l’any 2007
era el 5,2%) i representen la majoria de l’atur de llarga durada (36,7%) i de molt llarga durada (43,5%
del  total  amb més de 24 mesos a l’atur).  Les dificultats  per  trobar feina els  porta  a exhaurir  la
prestació contributiva d’atur i passar a cobrar un subsidi que, amb sort, els cotitzarà per la base
mínima fins que compleixin els requisits per jubilar-se. A més, el PP va endurir les condicions per
accedir al subsidi per a majors de 55 anys un cop esgoten la prestació per desocupació. 8 de cada
10 persones aturades més grans de 55 anys cobren 426 euros o no cobren res.

Atès que si es realitzen càlculs podem veure que una pèrdua del poder adquisitiu mig d’una persona
de més de 54 anys que és expulsada del mercat de treball pot arribar a ser del 81% cobrant un
subsidi per desocupació. Són les persones POBRES ACTUALS.

Atès que si extrapolem els càlculs a la pèrdua en la futura pensió de jubilació d’una persona de 55 i
més anys que és expulsada del mercat de treball estarà al voltant d’un 30%.  Seran les persones
POBRES FUTURES.

Atès que aquest  és un càstig molt dur cap a aquest  col·lectiu, i  més si  considerem les llargues
carreres de cotització prèvies que gran nombre de persones tenen abans d’haver-se vist abocats fora
del mercat de treball.

Atès que des de la UGT de Catalunya es creu que s’han de reconsiderar alguns requisits en l’accés i
manteniment de la protecció per desocupació de les persones de més de 55 anys, millorar la quantia
de la protecció econòmica i garantir unes pensions dignes quan es jubilin.

Atès que aquestes propostes de ‘Garantia +55’, es concreten en mesures de present i de futur:

– present: Garantia +55 en forma de prestació econòmica igual al SMI vigent (per al 2015
és de 648,60 euros mensuals). A més s’hauria de desenvolupar posteriorment un SMI de
1.000 euros que ens acosti als estàndards dictats per la Carta Social Europea.

– futur: Garantia +55 pensió digna. Un escalat d’entre el 90% i el 100% del còmput de les
bases  de  cotització  en  la  mateixa  quantia  que  la  darrera  prestació  contributiva  per
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desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions
de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.

Atès que s’estimen que unes 77.842 persones serien els potencials beneficiaris a Catalunya i que el
cost anual seia d’uns 248,52 milions d’euros, per la qual cosa la partida pressupostària del programa
Prestacions  per  desocupació  destinada  a  Catalunya  s’hauria  d’incrementar  aproximadament  un
6,1%.

Es proposa al ple de l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Recolzar  les  propostes  del  Programa Garantia  +55,  que permetrien millorar  la  prestació
econòmica per aquestes persones i disposar d’una pensió digna.

Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions pertinents per incrementar
la partida pressupostària del programa Prestacions per desocupació destinada a Catalunya.

Tercer. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat i a l’organització sindical UGT de Catalunya”.

Vista  la  moció  presentada  pel  grup  municipal  d'ERC/AVANCEM/AM  sobre  el
programa garantia  +55, i  després del  seu estudi  i  debat,  el  Ple  de l’Ajuntament
acorda, per unanimitat, aprovar el  contingut de la moció.

12.14/ MOCIÓ  NÚM.  15 Moció  presentada  pel  grup  municipal
d'ERC/AVANCEM/AM de suport a la manifestació «Mai més», ni terrorisme, ni
guerra, ni feixisme, ni retallada de llibertats. Per la pau, la justícia social i els
drets humans aquí i arreu

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:

«Conscients que els moments que estem vivint a escala internacional resulten convulsos en molts
àmbits, i que moltes vegades les respostes polítiques no s’adeqüen a un marc de pau, justícia social i
drets humans.

Conscients  que el  terrorisme internacional pren noves formes de violència  que sacsegen països
veïns i llunyans, amb milers de víctimes civils innocents, com a París aquest mes de novembre o a
Síria, l’Afganistan, Ucraïna, l’Iraq, Eritrea o Líbia d’un temps ençà.

Conscients que la societat catalana, fins i tot amb grans mobilitzacions al carrer, segueix apostant per
la cultura de la pau i la no violència, pel respecte a la multiculturalitat, pels drets i les llibertats.

Conscients que hem de garantir la convivència pacífica i dialogant als nostres pobles i ciutats.

És per tot l’exposat que proposem al de l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Declarar el nostre terme municipal favorable al manifest i a la manifestació “Mai més”.

SEGON.- Manifestar el rebuig al terrorisme, la guerra, el feixisme i la retallada de llibertats.
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TERCER.- Manifestar el compromís per la pau, la llibertat, la fraternitat, la solidaritat, la justícia global
i la laïcitat.

QUART.- Informar la població d’aquesta moció.

CINQUÈ.- Instar la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat i la Unió Europea a tenir en compte
l’opinió dels municipis en les respostes polítiques internacionals.

SISÈ.-  Comunicar  aquest  acord  al  Govern  de  l’Estat  espanyol,  al  Govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya, a la Diputació de Tarragona, a la Federació Espanyolade Municipis i  Províncies, a la
Federació Catalana de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques».

Vista la moció presentada  pel grup municipal d'ERC/AVANCEM/AM de suport a la
manifestació  «Mai  més»,  ni  terrorisme,  ni  guerra,  ni  feixisme,  ni  retallada  de
llibertats, per la pau, la justícia social i els drets humans aquí i arreu, i després del
seu  estudi  i  debat,  el  Ple  de  l’Ajuntament  acorda,  per  unanimitat,  aprovar  el
contingut de la moció.

12.15/ MOCIÓ  NÚM.  16 Moció  presentada  pel  grup  municipal
d'ERC/AVANCEM/AM sobre els afectats de Talidomida 

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:

«Atès que la Talidomida és un medicament que es va patentar a Espanya l’any 1954 i que s’utilitzava
com a sedant per pal·liar les nàusees i els vòmits de les dones embarassades. Va ser desenvolupat
per la farmacèutica alemanya Grünenthal.

Atès que coincidint amb l’entrada al mercat d’aquest medicament van començar a néixer nens amb
greus malformacions. Es calcula que a Espanya va haver-hi uns 3000 afectats.

Atès que l’any 1961 els doctors Widukin Lenz i Claus Knapp van descobrir la relació entre aquest
medicament  i  les  malformacions.  Entre  novembre  de  1961  i  maig  de  1962  es  retira  aquest
medicament arreu del món, menys a Espanya, on es continua venent fins l’any 1975.

Atès que l’any 2004 es crea l’Associació de Víctimes de Talidomida d’Espanya (AVITE), una entitat
que lluita per la reparació moral, econòmica i social dels afectats. AVITE demana pels afectats de
Talidomida  d’Espanya  el  mateix  tracte  que  reben  les  víctimes  en  altres  països  europeus:
indemnitzacions, pensions vitalícies, unitats mèdiques especialitzades i gratuïtat en medicaments i
pròtesis.

Atès que ha quedat demostrada científicament la relació entre la Talidomida i  les malformacions
congènites que han patit els afectats.

Atès que la farmacèutica Grünenthal ha indemnitzat els afectats en diversos països europeus.

Atès que els poders públics tenen l’obligació de vetllar per la salut pública i el benestar dels ciutadans
i ciutadanes.

Es proposa al ple de l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents

ACORDS
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PRIMER. Donar suport a les víctimes de la Talidomida a Espanya i en particular a l’Associació de
Víctimes de la Talidomida d’Espanya (AVITE) per la seva lluita incansable a favor de les víctimes
d’aquest fàrmac i pel deute històric de l’Estat espanyol amb els afectats i els seus familiars.

SEGON. Instar  a  l’empresa  farmacèutica  alemanya  Grünenthal  que  indemnitzi  als  afectats
espanyols, víctimes d’aquest fàrmac, sense més dilació tal i com ho ha fet amb els afectats d’altres
països.

TERCER. Demanar al Govern d’Espanya que insti a l’empresa farmacèutica alemanya Grünenthal a
pagar les indemnitzacions als afectats espanyols víctimes d’aquest fàrmac.

QUART. Instar al President del Govern d’Espanya a negociar la concessió de les pensions vitalícies
als afectats de la Talidomida a Espanya, tal com estan percebent els afectats de la resta de països
europeus.

CINQUÈ. Traslladar aquest acord i la solidaritat de la ciutat amb els afectats per la Talidomida a
l’Associació de Víctimes de la Talidomida d’Espanya (AVITE).

SISÈ. Traslladar  aquest  acord  a  l’empresa  farmacèutica  alemanya  Grünenthal  i  al  Govern
d’Espanya».

Vista  la  moció  presentada  pel  grup  municipal  d'ERC/AVANCEM/AM  sobre  els
afectats  de  Talidomida,  i  després  del  seu estudi  i  debat,  el  Ple  de  l’Ajuntament
acorda, per unanimitat, aprovar el  contingut de la moció.

12.16/ MOCIÓ  NÚM.  17 Moció  presentada  pel  grup  municipal
d'ERC/AVANCEM/AM per implementar la tarifació social en els impostos, taxes
i preus públics del municipi

Aquesta moció no s’inclou a l'ordre del dia, de conformitat amb els fonaments que
consten en l'informe de secretaria.

12.17/ MOCIÓ  NÚM.  18 Moció  presentada  pel  grup  municipal
d'ERC/AVANCEM/AM sobre el desplegament de la Llei 11/2014 per a garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals i eradicar l’homofòbia i la transfòbia 

S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:

«Atès que fa un any el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per  a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia,
la bifòbia i  la transfòbia.  Una llei  pionera a Catalunya i a l’Estat,  aprovada amb un ampli  suport
parlamentari i del teixit associatiu.

Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i els ens locals
han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva
en els àmbits competencials respectius”.

Atès que la Disposició final  primera de la  llei  estableix  que “el  Govern,  en l’àmbit  de les seves
competències,  ha  de  dictar  en  el  termini  d’un  any  a  comptar  de  l’aprovació  d’aquesta  llei  les
disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a aplicar-la i desplegar-la”.
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Per això, es proposa al Ple de l‘Ajuntament de Riudoms, l’aprovació dels següents
ACORDS:

ÚNIC.- Que l’Ajuntament de Riudoms realitzi una sèrie de mesures, accions, protocols i actuacions
per tal de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia a Riudoms i  afavorir-ne el seu
compliment».

Vista  la  moció  presentada  pel  grup  municipal  d'ERC/AVANCEM/AM  sobre  el
desplegament  de  la  Llei  11/2014  per  a  garantir  els  drets  de  lesbianes,  gais,
bisexuals i eradicar l’homofòbia i la transfòbia, i després del seu estudi i debat, el Ple
de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el  contingut de la moció.

13/. ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

14/. PRECS I PREGUNTES

14.1/ El  Sr.  Jordi  Ortiz, del  grup  municipal  d’ERC-AVANCEM-ACORD
MUNICIPAL,  manifesta que tenen dues preguntes:

1.- Referent a la seguretat ciutadana, en el darrer mes s'han rebut comunicacions
que  gent  de  masos  que  detecten  una  menor  vigilància  tan  del  nostre  cos  del
guàrdies  com  de  mossos  d'esquadra.  Volen  saber  si  hi  hagut  algun  canvi  de
protocol?

2.- Referent a les obres que s'estant fent a l'entrada del poble venint des de Reus.
Diu que tenen coneixement que s'ha començat l'últim tram, i  volen saber si  s'ha
arribat  a  algun  acord  amb  la  propietària  del  terreny,  atès  que  hi  havia  alguna
discrepància. Pregunta quin protocol se seguira amb aquestes obres, si encara no
s'ha arribat a cap acord ?

14.2/ El Sr. Pere Campiñez, del grup municipal Candidatura Unitat Popular, vol
fer una pregunta:

1.-  Quins  protocols  se  segueixen  a  l'hora  de  fer  actuacions  municipals  d'obres
públiques i  de  serveis,  en  quan a  la  planificació  i  redacció  de  projectes? En la
Comissió d'Urbanisme es va parlar sobre el tema de planificació de les obres que es
fan a l'entrada del poble, pregunta si hi ha un projecte ? També, si hi ha diferents
estudis de les actuacions que es fan al parc de la Sort i si està previst que hi hagi un
projecte global o es van fent les actuacions ? i de quina manera es planifiquen?

A  continuació,  el  Sr.  Carles  Garcia,  contesta  a  la  pregunta  formulada  per
ERC/AVANCEM/AM, en relació amb si hi ha algun canvi en el protocol de vigilància

42



del terme municipal, manifestant que no hi hagut cap canvi. Explica que des de l'inici
d'aquesta legislatura s'ha seguit el mateix protocol d'actuació, i fins i tot, sorprèn el
comentari,  perquè  recentment  s'ha  rebut  un  comunicat  dels  Mossos  d'Esquadra
dient que durant els mesos de desembre i gener hi hagut menys incidència, des de
la posada en marxa del cos dels mossos en la vigilància.

El  Sr.  Alcalde  respon  a  la  pregunta  referent  a  les  obres  de  l'entrada  de  Reus,
explicant que s'ha començat el tram públic, de propietat municipal, i per tant, res té a
veure amb la propietat que hi ha al darrera. Diu que, això de les discrepàncies no
coincideix amb el que es parla amb la propietat, atès que hi hagut absoluta fluïdesa
amb les converses. És evident que cadascú, de manera legítima, defensa els seus
interessos, i l'Ajuntament de Riudoms intenta respecta-ho i fa propostes que siguin
correctes. Aquest tema s'ha fet amb acord mutu de les dues parts i que si hi ha
acord també serà d'aquesta manera.

A continuació, el Sr. Alcalde respon a la pregunta formulada per la CUP, sobre si hi
ha una planificació global de totes les actuacions que es porten a terme. Explica que
hi ha el  pla de govern del propi govern, que és l'instrument intern que utilitza el
govern municipal per a portar a terme l'execució del programa electoral, amb el qual
s'ha compromès en les eleccions municipals, i en funció d'aquest programa es van
portant a terme les actuacions. 

En relació amb si hi ha projecte redactat o no, diu que en cada actuació, en funció
de la magnitud, si és una obra menor o que s'executa directament per l'Ajuntament,
o  bé  si  es  una obra  que es  licita,  etc.  Segons les  característiques,  els  Serveis
Tècnics Municipals determinen allò que pertoca fer a nivell tècnic. 

14.3/ Respostes a les preguntes formulades en l'anterior Ple ordinari del dia 7
de gener de 2016.

Preguntes formulades per ERC/AVANCEM/AM

1/. El Sr. Carles Garcia, regidor de Seguretat Ciutadana i Circulació, respon a les
següents preguntes:

- perquè s'ha canviat el criteri de contractació, que fins ara s'havia fet per "compra
directa" amb una empresa i ara s’ha fet una licitació?.

Per tal d'obtenir una millor relació qualitat/preu amb els articles que s'adquireixen.

- perquè s'ha fet tan tard la tramitació?

Ja tenien el pressupost per adquirir-ho abans de començar l'hivern, però el procés
de licitació requereix d'un temps per portar-ho a terme i ha retardat la comanda, la
qual ja està feta. Cada agent té la roba i material necessari per tal de donar el servei
amb total garantia.
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- quin protocol o criteri es segueix per a fer la compra d'aquest material,?

Una vegada tancada la licitació i signat el contracte de subministrament, que es va
fer per dos anys, es realitzarà la comanda del vestuari dels agents cada mes d'abril i
d'octubre 

- quins cursos de formació han realitzat els agents de la guàrdia urbana durant els
anys 2014 i 2015 ? I quins agents han assistit a cadascun ?

Durant l'any 2014, de forma continuada, van realitzar els següents cursos:

· Curs de defensa personal. El van fer els agents 106, 111, 115, 119, 123, 126, 129,
130, 131 i 132. És a dir, tots els agents.
· Curs d'utilització del bastó policial extensible. El van fer els agents 106, 111, 115,
119, 129, 130, 131 i 132.
· Curs de vigilant municipal a l'Escola de Policia de Mollet. El van fer els agents 115 i
119.

Durant l'any 2015, van realitzar el curs de vigilant municipal a l'Escola de Policia de
Mollet, els agents 123 i 126.
· Curs de redacció de documents policials, el van realitzar els agents 129 i 131.
· Curs d'actuació en matèria de trànsit a l'Escola de Policia de Mollet, el van realitzar
els agents 111 i 131
· Curs de seguretat viària, el va realitzar l'agent 129.

2/. A continuació la Sra. Verònica Torres Ferrant, regidora de Festes, respon a les
preguntes següents:

- quins criteris s’han seguit per assumir l'Ajuntament totes les despeses de l'arribada
dels reis ?

S'ha  acordat  fer  aquest  canvi  per  garantir  que  tots  els  que  vulguin  participar
d'aquesta festa ho puguin fer en iguals condicions 

- aquests criteris es mantindrà en els propers anys ?

Si no hi ha cap novetat, aquest criteri es mantindrà els pròxims anys.

Preguntes formulades per la CUP

1/. El Sr. Sergi Pedret, regidor de Comerç Local i Promoció Econòmica, respon a les
següents preguntes:

44



- Referent als actes a favor de la Marató de TV3, s’envia algun tipus de carta a totes
les entitats per promoure les accions i les actuacions per la recaptació de fons?

No.

- En quant al Mercat de Nadal, es comunica a tots els comerços que poden fer
aportacions per al bingo de la marató ? Com es comunica ?

Es fa arribar una carta als comerços convidant a participar al Mercat de Nadal. És
en les reunions de preparació d’aquest Mercat on s’explica la participació al bingo
de la marató. 

- Des de quina regidoria es coordina totes aquestes activitats? 

Son tres les regidories implicades, Cultura, Festes i Promoció Econòmica i Comerç
Local.

2/.  La  Sra.  Maria  Cros,  regidora  d'Informació  Municipal,  respon  a  les  següents
preguntes:

- En relació amb la videovigilàncies d’equipaments municipals i en espais públics: 

· On es troben i quins equipaments disposen d'aquest servei?
· Si aquests equipaments es troben tots degudament identificats tal i com marca la
normativa legal vigent
· Qui té accés i control de les imatges i enregistrament d'aquestes 
· Qui són els responsables tècnics i polítics d'aquests mitjans 
· Si existeix algun cost regular de funcionament d'aquests mitjans; manteniment,
llicències, supervisió d’equips, etc...

Aquestes càmeres, que cap d’elles grava, es troben: 3 a l’Ajuntament; 12 al Casal
Riudomenc; 8 al Pavelló; 4 a la Biblioteca; 2 al Local Jove; i 1 a la Llar d’Infants.

Les  càmeres,  com ha  dit,  no  enregistren  imatges.  Totes  les  càmeres  es  troben
degudament identificades tal i com marca las normativa legal vigent. I no tenen cap
cost de funcionament ni de manteniment. 

3/. El Sr. Jordi Domingo, regidor d'Hisenda, respon a les preguntes següents:

- En relació amb els costos de la Cavalcada de Reis, quin ha estat el cost total i
detallat de la partida d’aquesta festa la passada legislatura (2011-2015) i també la
d’enguany 2016?.

En la passada legislatura, l'any 2012 el cost va ser de 8.169,00 euros. L'any 2013 va
ser de 9.869,00 euros. L'any 2014 va ser de 17.083,00 euros. L'any 2015 va ser
17.582,00 euros. La d'aquest any 2016 la previsió és de 12.153 euros, i hi havia en
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concepte de: programa de reis 454 euros, sonorització i il·luminació 5.994 euros,
actuació de cavalls amb genet 1.000 euros, lloguer d'equip de radiotransmissió 50
euros,  servei  d'ambulància 96 euros,  caramels cavalcada 1.228 euros,  caramels
cavalcada  145  euros  (que  provenien  d'un  altre  proveïdor),  globus  especials
espectacle i  festes 1.605 euros,  sopar voluntaris  580 euros,  compra de material
divers 1.000 euros i  una partida d'imprevistos.  Aquests imports  són amb IVA no
inclòs.

En relació amb les factures que hi han rebudes en aquests moments, n'hi ha per un
total  de  15.050  euros.  Per  sonorització  i  il·luminació  ha  sigut  de  8.182  euros,
actuació  amb  cavalls  i  genet  ha  estat  de  1.210  euros,  lloguer  d'equip  de
radiotransmissió 60,50 euros, caramels cavalcada per les dues partides ha estat de
1.313,88 euros i 160,05 euros, globus especials espectacle i fi de festa 2.904 euros,
sopar voluntaris 1.134 euros, compra de material divers 85,80 euros. Aquest imports
són amb IVA inclòs.

- Es pot confirmar si s'han suprimit els ingressos de recaptació, tan de l'entrega de
paquets a l’església com de les aportacions de les persones que fan de reis.

Sí, així ha estat.

4/. La Sra. Verònica Torres, regidora de Festes, respon a la pregunta següent:

- Com es fa la tria i selecció de les persones que cada any fan de reis. Si existeix
una borsa o llista d'espera, o es fa per ordre d'inscripció ?

Qui vol fer de rei fa una instància, que es registra, i després se'ls truca i es posen en
contacte amb ells per ordre de registre d'entrada.

14.4/ Respostes a les preguntes presentades per escrit pel grup municipal de
la CUP, per a ser contestades en aquest Ple ordinari.

1/. El Sr. Jordi Domingo, regidor d'Hisenda, respon a les preguntes següents:

- Quin són els costos econòmics de la festa major de Sant Sebastià i del Carnaval?

Els costos econòmics de la festa major de Sant Sebastià registrats fins ara són de
7.602 euros, i del Carnaval 3.564 euros.

2/. La Sra. Maria Cros, regidora de Joventut, respon a les següents preguntes:

- Quants socis té actualment el Local Jove ? Quants usuaris han fet ús del Local
Jove durant l'any 2015 ? Es demana alguna causa als usuaris que demanen la
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baixa? Es coneixen les causes principals perquè els usuaris es donen de baixa? I
existeix  algun  registre  d'usuaris  per  tal  de  poder  avaluar  l'activitat  i  ús  de
l'equipament ?

Actualment, el Local Jove té 6 socis, tot i que la majoria dels usuaris que hi van
actualment no són d’entre aquests socis. 
Les causes principals que exposen els usuaris que es donen de baixa és que no fan
ús del servei.
No existeix un registre d’usuaris de tot l’any sencer, però la mitjana d’usuaris del cap
de setmana és una eina per poder avaluar l’activitat i plantejar possibles propostes
de millora.

3/. El Sr. Xavier Gallego, regidor d'Urbanisme, respon a les següents preguntes:

- Per quin criteri no s'ha convocat la Comissió Informativa d'Urbanisme ? Existeix
algun informe tècnic o jurídic que així ho recomani? o alguna petició expressa de
l'Alcalde o regidor d'Urbanisme que sol·liciti aquest informe ? Quina intenció té el
govern o tinent d'alcalde i regidor d'urbanisme sobre aquest assumpte ?

La secretaria intervenció en la seva funció d'assessorament legal, va plantejar a la
presidència de la Comissió, que el funcionament de la Comissió d'Urbanisme, com a
òrgan amb capacitat decisiva, manca de sentit segons la normativa vigent, ja que les
competències d'urbanisme diari recauen sobre l'Alcaldia i la Junta de Govern. I per
tant,  no  necessiten  dictamen previ  de  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme.  Per
aquesta raó, es decideix suspendre la periodicitat d'aquestes convocatòries fins a
tenir  un  nou encaix per  a  la  Comissió  d'Urbanisme.  L'encaix  que finalment  s'ha
trobat,  entre  secretaria  intervenció  i  el  president  de  la  Comissió  d'Urbanisme  i
regidor d'Urbanisme, és el següent:

· fer efectiva aquesta Comissió amb un nou format. En aquest format serà donar
compte  dels  assumptes  relacionats  amb  urbanisme,  agricultura,  medi  ambient,
obres, activitats.
· i que arribi a la totalitat dels seus membres.

Actualment la Comissió funciona amb aquest nou format, en el marc de la legalitat
vigent,  i  amb  la  voluntat  del  govern  municipal,  de  transparència,  accés  a  la
informació, i sobretot diàleg.

4/.  La  Sra.  Maria  Cros,  regidora  d'Informació  Municipal,  respon  a  les  següents
preguntes:

- Quin va ser el  contingut i  la motivació de la reunió amb les entitats locals per
informar  de  la  plataforma  web.  Quins  van  ser  els  motius  perquè  no  es  van
comunicar als grups municipals aquesta trobada ni el contingut de la mateixa ? I
quines van ser les entitats participants i el que van mostrar interès, en cas que no
pugessin assistir ? Quin va ser el criteri per convidar als assistents (cens, registre,
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contactes....)? Està prevista alguna nova trobada o espai de treball conjunt amb les
entitats? Es va prendre acta de la reunió, en aquest cas, demanem rebre’n una
còpia, i en cas contrari, sol·licitem que es prengui acta per tal de poder fer-ne el
seguiment. Hi va assistir algun treballador municipal, quin o quins, en qualitat de
quina atribució i per a què? Quines són les regidories implicades i sobre quina en
recau la coordinació?

En primer lloc, diu que era una reunió dirigida a les entitats i que els grups polítics
no es van convidar perquè precisament els destinataris eren les entitats. La reunió
del  passat  11  de  febrer  amb  les  entitats  locals  era  una  presentació  i  reunió
informativa sobre una nova iniciativa que s’ha posat  en marxa des de l’àrea de
comunicació de l’Ajuntament.

Arran  d’una  realitat  presentada  al  Consell  Escolar  Municipal,  on  entitats  locals
presents  al  Consell,  explicaven  que  se’ls  feia  difícil  poder  programar  les  seves
activitats sense solapament amb activitats organitzades per altres entitats; per això,
va sorgir la proposta d’un possible recull d’activitats de totes les entitats locals. 

Per aquest motiu, des de la Regidoria d’Informació Municipal es va tirar endavant la
iniciativa de crear una web que actués d’agenda pels actes de les entitats del poble.
Amb dos objectius:

1. Que fos una eina útil per les entitats per programar els dies de les seves activitats
tenint en compte la resta d’entitats.
2. Que fos una eina útil pels ciutadans ja que era un canal de difusió de tot allò que
poden fer al poble proposat per les associacions. 

La  reunió,  coordinada  per  l’àrea  de  comunicació  de  l’Ajuntament,  la  regidoria
d'Informació Municipal, i anava dirigida, lògicament a les entitats, que són les que
poden adherir-se a la iniciativa si hi estan interessats i poder així fer difusió dels
seus actes. En els propers dies això es posarà en funcionament; ara s'estan rebent
les sol·licituds de les entitats que s'hi volen adherir. No tardarà gaire a posar-se en
funcionament aquesta web, que evidentment, dependrà de l'interès que hi tinguin les
entitats  i  de l'ús que en facin,  de què funcioni  millor  o no.  L'Ajuntament posa a
disposició aquesta eina, i ara, s'espera que pugui ser útil per a les entitats i pels
riudomencs perquè puguin conèixer els actes que es fan.

Finalment, el Sr. Alcalde explica que aquestes són algunes de les respostes a les
preguntes que s'han presentat per escrit, i que s'han pogut respondre en aquest Ple.
Les altres preguntes que requereixen de cerca d'informació i de fonamentació, en el
pròxim plenari es donaran les respostes. 

I  no havent-hi  més assumptes a tractar,  s’alça la sessió a les vint-i-dues hores i
cinquanta-cinc minuts del vespre del dia i en el lloc indicats al començament, de la
qual s’estén aquesta acta, que signa l’alcalde, amb mi, la secretària interventora,
que certifico.
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L'Alcalde,                                                   La secretària interventora,

     Josep M. Cruset Domènech       Marta Cuesta García
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