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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA  
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  

DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2015 
 

ASSISTENTS: 
 

ASSISTENTS: 
 
ALCALDE: 
Josep M. Cruset Domènech, de 
Convergència i Unió 
 
REGIDORS: 
Per Convergència Democràtica 
de Catalunya: 
Xavier Gallego Seuba 
Verònica Torres Ferrant 
Maria Cros Torrents 
Jordi Domingo Ferré 
Carles Garcia Jardí 
Montserrat Corts Vilaltella 
Sergi Pedret Llauradó 
Mireia Massó Ametller 
 
Per Candidatura Unitat Popular: 
Pere Campíñez Salas 
Roser Torres Sanz 
 
Per ERC/AVANCEM/ 
Acord Municipal:  
Jordi Ortiz Boria  
Marcel·lí Garriga Masdeu 
 
Secretària-Interventora: 
Marta Cuesta García 

 
       Ref.  PLE  10/15 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial 
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores 
i dos minuts del vespre del dia cinc de 
novembre de l’any dos mil quinze, 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. El Sr. Xavier Gallego 
s’incorpora en el moment que es dirà. 
 
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/. 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, 
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que va ser la de caràcter extraordinari del dia 29 d’octubre de 2015, les quals es 
detallen a continuació: 
 
 
 
 
DECRET DATA EXTRACTE 

2015_10_29-01 29/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal. 

2015_10_29-02 29/10/2015 Decret de l'Alcaldia de reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta cartells electorals  

2015_10_29-03 29/10/2015 Decret d'Alcaldia de denegació d’ocupació de via pública 

2015_11_02-01 02/11/2015 Resolució d'aprovació de la relació núm. 4/2015 de liquidacions de plusvàlues 

2015_11_02-02 02/11/2015 Resolució de devolució de l'import de la matrícula de l'Escola de Música del curs 2015-2016 

2015_11_03-01 03/11/2015 Decret de l'Alcaldia fixant l'Orde del dia de la sessió plenària ordinària del dia 5/11/2015 

2015_11_03-02 03/11/2015 Decret d’Alcaldia autorització organització Festa de l'oli Nou el dia 15/11/2015 

2015_11_03-04 03/11/2015 Decret d’Alcaldia d’aprovació del cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local. 

2015_11_04-01 04/11/2015 Resolució concedint bonificació preu assistència a la llar d'infants municipal 

2015_11_04-02 04/11/2015 Decret d’Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local del dia  9/11/2015 

2015_11_04-03 04/11/2015 Decret de l'alcaldia donar per assabentat de la comunicació llicència d’obres menors 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
2/. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE MOROSITAT, DEL 
3r 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 3r trimestre de 2015, en data 30 
d’octubre de 2015, 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. 
 
 
3/. DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL 
PRESSUPOST DE LES ENTITATS LOCALS DEL 3r TRIMESTRE DE 2015, 
MITJANÇANT LA PLATAFORMA DEL MINISTERI D’HISENDA 
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Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat, en data 2 de novembre 
de 2015, 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 3r 
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. 
 
Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat. 
 
 
4/. DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 
L’ENTITAT LOCAL DE L’EXERCICI DE 2016 
 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia núm. 2015_09_08-
03, de data 8 de setembre de 2015, sobre l’aprovació de les línies fonamentals del 
pressupost de l’exercici de 2016, el text literal del qual és el següent: 
 
“Assumpte: Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016 
 
ANTECEDENTS 

 
1. El 20 de març de 2015 per Decret de l’Alcaldia es va aprovar el pla pressupostari a mig 
termini per al període 2016-2018. 
 
2. En data 8 de setembre de 2015, l’Interventor va emetre informe sobre les línies 
fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia. 
 
FONAMENTS 
 
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat pressupostària (d’ara en davant LOEPSF) disposa que abans de l’1 d’octubre 
les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de 
donar compliment als requeriments de la normativa europea. 
 
2. L'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF, les corporacions locals 
tenen l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:  
 
Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats financers. 
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L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 
 
La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses de les 
línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada 
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.  
 
L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla 
de la despesa i del límit del deute. 
 
3. L’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF disposa que amb 
caràcter anual i abans de l’1 d’octubre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels 
pressupostos per l’exercici següent i que han de contenir, almenys la següent informació: 
 
Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les 
mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  
 
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la 
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament. 
 
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 
recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació 
com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  
 
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les 
seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  
 
4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- 
financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les 
seves funcions.  
 
5. 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. 
Així de conformitat amb l’article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (d’ara en davant, LOEPSF) determina l’àmbit 
d’aplicació subjectiva de la Llei, així com l’article 165 i 168 del TRLHL, l’Ajuntament aprova 
anualment els següents pressupostos (dades relatives a l’exercici 2015): 
 

- El Pressupost de la pròpia entitat: 5.670.690,53 EUR 
- El Patronat de la Fira de l’Avellana: 69.500,00  EUR 
- L’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió: 186.150,00 EUR 
- L’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis: 241.250,00 EUR 
- Fundació Gaudí: 9.000,00 EUR 

 
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
 
RESOLC 
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1. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 
 

  PREVISIÓ 

INGRESSOS 2016 

Capítol 1 2.320.691,16 

Capítol 2 40.800,00 

Capítol 3 1.700.500,00 

Capítol 4 1.554.450,00 

Capítol 5 49.400,00 

Ingressos corrents  5.665.841,16 

Capítol 6   

Capítol 7   

Ingressos de capital 0,00 

Capítol 8   

Capítol 9 60.000,00 

Ingressos financers 60.000,00 

INGRESSOS TOTALS  5.725.841,16 

    

DESPESES 2016 

Capítol 1 2.635.191,16 

Capítol 2 2.307.300,00 

Capítol 3 104.600,00 

Capítol 4 149.450,00 

Despeses corrents  5.196.541,16 

Capítol 5   

Fons de 

contingència 0,00 

Capítol 6 40.000,00 

Capítol 7 27.300,00 

Despeses de capital 67.300,00 

Capítol 8   

Capítol 9 462.000,00 

Despeses financeres 462.000,00 

DESPESES TOTALS  5.725.841,16 

  

 
 
2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016 donen compliment a l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, al compliment de la regla de la despesa, al compliment de 
l’equilibri pressupostari i al compliment de l’objectiu del deute. 
 
3. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l’exercici 2015 són 
les següents:  
 

  PREVISIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ 



6 
 

INGRESSOS 2015 2015-2016 2016 

Capítol 1 2.400.000,00 -3,30% 2.320.691,16 

Capítol 2 62.724,75 -34,95% 40.800,00 

Capítol 3 1.719.028,35 -1,08% 1.700.500,00 

Capítol 4 1.546.145,65 0,54% 1.554.450,00 

Capítol 5 37.750,00 30,86% 49.400,00 

Ingressos corrents  5.765.648,75 -1,73% 5.665.841,16 

Capítol 6 0,00   0,00 

Capítol 7 187.657,99 -100,00% 0,00 

Ingressos de capital 187.657,99 -100,00% 0,00 

Capítol 8     0,00 

Capítol 9 131.000,00 -54,20% 60.000,00 

Ingressos financers 131.000,00 -54,20% 60.000,00 

INGRESSOS TOTALS  6.084.306,74 -5,89% 5.725.841,16 

        

DESPESES 2015 2015-2016 2016 

Capítol 1 2.543.572,42 3,60% 2.635.191,16 

Capítol 2 1.923.375,00 19,96% 2.307.300,00 

Capítol 3 78.350,00 33,50% 104.600,00 

Capítol 4 203.800,00 -26,67% 149.450,00 

Despeses corrents  4.749.097,42 9,42% 5.196.541,16 

Capítol 5     0,00 

Fons de contingència     0,00 

Capítol 6 1.416.669,04 -97,18% 40.000,00 

Capítol 7 21.300,00 28,17% 27.300,00 

Despeses de capital 1.437.969,04 -95,32% 67.300,00 

Capítol 8 0,00   0,00 

Capítol 9 440.921,86 4,78% 462.000,00 

Despeses financeres 440.921,86 4,78% 462.000,00 

DESPESES TOTALS  6.627.988,32 -13,61% 5.725.841,16 

    Ajustos SEC -329.524,41   -316.221,13 

Capacitat/Necessitat de finançament -563.284,13   85.778,87 

Deute viu a 31/12 2.822.047,17 -17,43% 2.330.083,64 

Operació Tresoreria 300.000,00 -16,67% 250.000,00 

Préstecs 2.522.047,17 -17,52% 2.080.083,64 

Ràtio de deute viu /Ingressos 
corrents 0,49 -15,98% 0,41 

 

 
4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 
 
5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera”. 
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El Ple en queda assabentat. 
 
 
5/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
 
5.1/ Moció presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat 
Popular, Convergència Democràtica de Catalunya i ERC-AVANCEM-ACORD 
MUNICIPAL per la declaració de Riudoms com a municipi oposat a l’aplicació 
del tractat transatlàntic de comerç i inversió (TTIP) 
 
Es procedeix a l’aprovació de la moció amb la incorporació de les esmenes 
aprovades, i s’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent: 
 
“Aquesta moció té el recolzament explícit de les següent organitzacions: CGT Baix Camp – Priorat, 
Col·lectiu 25 d’Abril, Defenterra, Ecologistes de Catalunya – GEPEC, H2O col·lectiu LGTB del Camp, 
Plataforma Cel Net, Plataforma Cuidem la Platja Llarga, Plataforma de l’Aleixar, Plataforma del Camp 
en Defensa de la Terra i el Territori, Plataforma del Priorat, Som lo que sembrem, SOS Educació, 
Taula ciutadana en defensa de la sanitat pública de Reus, Unió de Pagesos del Camp de Tarragona, 
Territorial del CATAC-CTS-IAC del Camp de Tarragona. 
 
«TTIP» són les sigles del Transatlàntic Trade and Investment Partnership, un acord que està 
negociant la UE amb els EUA amb l'objectiu d'aprovar una nova regulació del comerç i les finances a 
ambdues bandes de l'Atlàntic que unifiqui criteris. Aquest procés s’està negociant en secret, amb un 
intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus representants polítics 
(parlaments nacionals i europeu). 
 
Aquest acord de liberalització de comerç i inversions representa un seriós perill per a la democràcia, 
per als drets laborals, socials, mediambientals i de salut ja que prioritza l' interès comercial dels 
inversors i de les empreses transnacionals (ETN) per davant de la ciutadania. 
 
En agricultura i consum, es pretén garantir sense cap control l’entrada a la UE dels aliments 
transgènics (OGM), la carn de vedella i el porc tractats hormonalment amb químics nocius per a la 
salut humana i fins i tot cancerígens o el pollastre esterilitzat amb clor que actualment són legals als 
EEUU però no a Europa. A aquest fet se li ha d’afegir la reducció o eliminació d’aranzels que portarà 
a l’agricultura europea a una competència injusta i desequilibrada per part de les grans corporacions 
agroindustrials dels EEUU i perdrien, ara sí, la total sobirania alimentària. 
 
En matèria «d'harmonització» de regulacions, reglamentacions i estàndards podríem arribar, encara 
més, a una enorme precarització del model social i laboral ja que als EEUU no hi ha existència d'una 
ratificació de sis de les vuit normes fonamentals emmarcades dins de l'Organització Internacional del 
Treball (OIT), com tampoc l'existència de la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret a negociació 
col.lectiva. També, en termes mediambientals, l’homogeneïtzació que pretén el TTIP, facilitaria una 
«lliura pràctica» de les prospeccions petrolieres i també el principi de precaució europeu, que en 
última instància afectaria greument la salut i seguretat de les persones. 
 
El concepte «privatització» és el que governa el principi del Tractat, ja que un dels objectius 
principals és debilitar les normes europees establertes per als serveis d’interès públics i limitar 
fonamentalment les opcions per a l’adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris 
ecològics o socials. A més, les negociacions tendeixen a facilitar de manera desmesurada a la 
inversió privada i a la competència estrangera.  
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La instauració d’un «tribunal» privat inclourà mesures per al protecció dels inversors. En els cas que 
aquest col·lectiu presentés algun conflicte, seria aquest “tribunal” anomenat Investor-State Dispute 
Settlement –ISDS- l’ens encarregat d’establir compensacions econòmiques dels estats a la inversió 
estrangera i aquests últims no podrien recórrer cap mena de sentència ja que les decisions dels 
òrgans d’arbitratge són ferms i no podes ser qüestionades.  
 
A més, a part de l’existència d’un “tribunal”, el TTIP adquireix molt més poder quan hi afegim 
l’existència d’un Consell de Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries 
relatives al que estableix el TTIP i així, donar accés directe als lobbies empresarials per tal de 
modificar la legislació vigent i obtenir-ne grans beneficis. En altres paraules, abans d’elaborar una 
nova legislació en benefici del TTIP, un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE amb 
representació de les grans empreses tindran l’oportunitat de coordinar estratègies per tal de bloquejar 
qualsevol esforç legislatiu per tal d’obstaculitzar la posada en marxa del TTIP. 
 
D’aquesta manera, el lliure comerç està per damunt de qualsevol dret social i s’ignora qualsevol 
regulació legal provinent de competència continental, estatal o municipal. Les comunitats locals es 
trobaran limitades per molts ajustaments estructurals restrictius i tindran suprimida qualsevol llibertat 
de poder municipal. En el cas de l’estat espanyol, la centralització de poder es veuria molt més 
agreujada ja que sota la “Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local” es restringiria 
autonomia local amb la supressió de competències i serveis públics i es tendiria, de manera 
unilateral, a la privatització total dels serveis municipals. 
 
Com a conseqüència, el TTIP suposarà:  
 
- Desregulació del comerç i les finances 
- Desregulació de restriccions normatives que potenciaran la implantació del fracking i les 

prospeccions petrolíferes. 
- Total liberalització dels serveis. 
- Acords comercials bilaterals amb la creació de blocs econòmics rivals sotmetent als països més 

febles a normes impossibles de fer-hi front. 
- Degradació de la cohesió social. 
- Pèrdua total de les sobiranies: alimentària, energètica, nacional i social. 
- Minorització, encara més, de la nostra llengua i cultura. 
- Anul·lació total de les competències municipals. 
 
Per tot això, els grups municipals sotasignats proposem al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l'adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar Riudoms com a Municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions 
entre la Unió Europea i els Estats Units, el tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i 
l’Acord Multilateral per a la Comercialització de Serveis (TISA), defensant els serveis públics bàsics 
per a la solidaritat i redistribució social. 
 
Segon.- Instar al govern de l’Estat que declari béns públics no susceptibles de negociació de cap 
Tractat d’Inversió ni de transacció mercantil els serveis educatius, de salut (sanitaris i sociosanitaris), 
socials, i béns de primera necessitat com l’aigua i altres fons d’energia. 
 
Tercer.- Sol·licitar la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la “Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local” per a legislar en els seu lloc una nova normativa enfocada a la 
millora de l'autonomia municipal. 
 
Quart.- Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials similars com el 
CETA i TISA. 
 
Cinquè.- Instar al govern de l’Estat que prohibeixi, en tot moment, la creació d’organismes tal com el 
tribunal d’arbitratge - Investor-State Dispute Settlement - i el consell regulador- Consell de 
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Cooperació Reguladora - que institucionalitzin la intervenció de les empreses transnacionals en les 
regulacions comercials que afectin els drets de la ciutadania 
 
Sisè.- Comprometre’s a promoure informació i realitzar debat públic entre la ciutadania al nostre 
poble, mitjançant la publicació de la informació al respecte a través dels mitjans públics municipals, 
sobre l’impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre municipi.  
 
I que tots aquests acords tindran execució en el termini de dos anys”.  
 
Així doncs, vista la moció presentada pels grups municipals de la Candidatura 
d’Unitat Popular, Convergència i ERC-AVANCEM-ACORD MUNICIPAL per la 
declaració de Riudoms com a municipi oposat a l’aplicació del tractat transatlàntic de 
comerç i inversió (TTIP), i després del seu estudi i debat, el Ple de l’Ajuntament 
acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció. 
 
 
5.2/ Moció presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat 
Popular, ERC-AVANCEM-ACORD MUNICIPAL i Convergència Democràtica de 
Catalunya per a l’adhesió a la xarxa de municipis acollidors 
 
 
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent: 
 
“Atenent a la crida que des de la Plataforma Stop Mare Mortum es fa als municipis catalans de 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors, 
 
Atès que la declaració universal dels drets humans reconeix en el seu article 14 que en cas de 
persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir d’ell, en qualsevol país, 
 
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la 
ciutadania no cal que es faci en una administració de rang superior, 
 
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28 places 
d'acollida, 
 
Els grups polítics municipals sotasignats proposem al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l'adopció dels 
següents acords: 
  
Primer. Instar al govern espanyol a: 
- Demanar una major dotació de recursos a la UE per al suport jurídic, assistència, acollida i 

integració social i que s’estableixin mecanismes per a que es transfereixin a les administracions 
municipals per a la seva gestió descentralitzada, 

- Augmentar el nombre de places d'asil així com, la dotació pressupostària per a millorar la qualitat 
en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu, 

- Incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

- Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es veuen obligades 
a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que proposa Stop Mare 
Mortum, 

- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones 
refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o 
indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a: 
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- Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), 

aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el seu 
desplegament, 

- Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o 
especialitzar a les persones dels municipis en qüestió que s'hauran de fer càrrec del suport i 
l'atenció a les persones sol·licitants, 

- Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació, 
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones 

refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o 
indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer. Facilitar l'empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i 
conseqüentment garantir l'accés als serveis bàsics. 
 
Quart. Elaborar, en el cas que no hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o 
comarcal) per a incorporar l'asil. 
 
Cinquè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a 
les persones sol·licitants d'asil. 
 
Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) el municipi pot oferir per acollir a les persones 
sol·licitants. 
 
Setè. Treballar en la sensibilització a la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Vuitè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació per al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  

 
Novè. Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.  
 
I que tots aquests acords tindran execució en la present legislatura”. 

 
 
Així doncs, vista la moció presentada pels grups municipals de la Candidatura 
d’Unitat Popular, ERC-AVANCEM-ACORD MUNICIPAL i Convergència Democràtica 
de Catalunya per a l’adhesió a la xarxa de municipis acollidors, i després del seu 
estudi i debat, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de 
la moció. 
 
 
5.3/ Moció presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat 
Popular i ERC-AVANCEM-ACORD MUNICIPAL per a la implementació de 
mecanismes per impulsar els pressupostos participatius 

 
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent: 
 
“Atès que els Pressupostos Participatius són una forma d'implicació de la ciutadania en la gestió 
directa d’un municipi mitjançant la qual els veïns i veïnes poden participar en l'elaboració del 
pressupost públic municipal i en la formulació de propostes per prioritzar despeses públiques. 
 
Atès que des que l'any 1989 es van engegar les primeres iniciatives a la ciutat brasilera de Porto 
Alegre, la figura dels Pressupostos Participatius ha anat guanyant presència en moltes ciutats del 
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món i s’ha reconegut com a mecanisme eficient de millora de la gestió pública. Als Països Catalans 
tenim molts exemples amb els destacats casos de ciutats de més de 100.000 habitants com Sabadell 
o Terrassa, i altres localitats més petites com Vilafranca del Penedès o el Figaró-Montmany. 
 
Atès que el Pressupost Participatiu té com a principal objectiu la participació directa dels ciutadans i 
ciutadanes amb la finalitat d'establir les principals necessitats quotidianes de la ciutat i incloure-les al 
pressupost anual del municipi, prioritzant les més importants i realitzant un seguiment dels 
compromisos aconseguits. 
 
Atès que els Pressupostos Participatius promouen que la ciutadania no sigui simple observadora 
indirecta d’esdeveniments i de decisions alienes, i que promouen que el poble i la seva gent 
esdevingui protagonista activa d’allò que passa al seu municipi, eixamplant els límits de la 
democràcia representativa. 
 
Atès que uns Pressupostos Participatius contribueixen a aconseguir una major transparència, 
eficiència i eficàcia en el govern municipal, i a impulsar el debat entre representants municipals, 
personal tècnic i ciutadania sobre com es gestionen els recursos municipals, millorant així la 
comunicació entre l’administració local, la societat civil i els moviments socials. 
 
Atès que els Pressupostos Participatius fomenten la reflexió activa i la deliberació política al generar 
espais de debat transversals, i que ofereixen als veïns i veïnes l'oportunitat d’aprofundir en el 
coneixement dels problemes col·lectius de la ciutat i d’intervenir per resoldre’ls.  
 
Atès que és necessari que els veïns i veïnes, que coneixen les necessitats quotidianes dels seus 
carrers, barris i de tot el poble, decideixin com es distribueixen els recursos públics. 
 
Atès que la democràcia real pren substància quan s'exerceix presencialment en els espais de presa 
de decisions, i que cal entendre la participació ciutadana com a fenomen que desborda la mera 
aportació puntual d'iniciatives i que va més enllà d’una ocasional eina de consulta cívica. 
 
Atès que l'exercici d’una democràcia quotidiana exercida des de la base de la societat amb 
oportunitats de participació real serveix per disminuir la distància entre administradors i administrats. I 
per tant, suposa a la vegada millorar la qualitat de la nostra democràcia local i l’eficiència de 
l’organització municipal.  
 
Atès que cal obrir els serveis municipals a la participació popular per vetllar pel compliment dels drets 
socials de tots i totes, i que cal impulsar un sistema de presa de decisions més redistributiu, incloent i 
respectuós envers la diversitat interna de la societat catalana per tal de superar la xacra de l’exclusió 
social i de tota expressió de discriminació per raons de gènere, condició social o lloc d’origen. 
 
Atès que els Pressupostos Participatius podrien ser un element complementari a la presa de 
decisions en múltiples àmbits (en l’ordre polític, en l'econòmic, en el cultural i en el social) per 
construir una societat més justa i igualitària, posant a l’abast de la ciutadania la responsabilitat de 
decidir en què invertir o gastar els diners, però essent alhora una eina pedagògica per gestionar uns 
recursos econòmics limitats i determinar quines partides econòmiques són accessòries a l'hora de 
realitzar una despesa pública. 
 
Atès que el pressupost municipal hauria d’aplegar al seu voltant un consens popular prou sòlid i 
ajustar-se a les necessitats i prioritats expressades des del poble i que en conseqüència s’haurien 
d’implementar els mecanismes participatius adients per garantir l’accés a la ciutadania de la  
informació relativa als pressupostos municipals. 
 
Atès que les aspiracions democràtiques transcendeixen els processos electius regulars i periòdics, i 
que rauen en la possibilitat de donar poder al poble per defensar el que és de tots i intentar buscar el 
ben comú.   
 



12 
 

Atès que la iniciativa d’uns pressupostos participatius per Riudoms té la intenció d’aconseguir que la 
ciutadania es converteixi en protagonista activa i responsable d’allò que passa al nostre poble,  
esforçant-se en la cerca de solucions compartides i de polítiques més justes,  
 
Per tot això, els grups municipals sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament de Riudoms l’adopció 
dels següents ACORDS:   
 
PRIMER. Demanar a l’Equip de Govern que, en base al dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de 
Riudoms, engegui un procés participatiu amb el suport tècnic adient, de manera que al llarg del 2016 
es pugui implementar un model de Pressupostos Participatius a Riudoms, ja siguin de base 
associativa, mixta o individual, i que en aquest procés s’estableixi la quantia de recursos sobre la 
qual els ciutadans podran decidir de forma que quedi reflectit als pressupostos municipals que 
haurien d’aprovar-se a finals de 2016. 
 
SEGON. Que una vegada aconseguit l'acord polític es procedeixi a activar una campanya de difusió 
pública per donar a conèixer a la ciutadania el procés. Aquesta campanya hauria d'aconseguir, amb 
el desenvolupament de diverses metodologies, constituir un Grup Motor de veïns i veïnes que 
impulsarà el procés i serà el responsable de redactar l’Autorreglament del Pressupost Participatiu, 
amb el suport i assessorament tècnic que sigui requerit.   
 
TERCER. Que paral·lelament s’iniciï un procés d'informació dirigit específicament a els sectors més 
actius de la ciutadania, a associacions, col·lectius i moviments socials presents al municipi, amb la 
finalitat d’anar implicant successivament a totes les capes de ciutadania que siguin susceptibles 
d'incorporar-se al projecte.   
 
QUART. Que s’iniciïn alhora processos formatius amplis i oberts on, a través de jornades i trobades, 
la ciutadania pugui anar prenent idea del funcionament del Pressupost Participatiu i també pugui 
conèixer com funciona aquesta experiència en altres llocs i municipis.   
 
CINQUÈ. Que les propostes ciutadanes sorgides de les assemblees i trobades, de caràcter sectorial 
i/o territorial, siguin defensades per les persones escollides en les pròpies reunions com a delegades 
o representants i sotmeses a informes de viabilitat tècnica i jurídica i, en el cas que siguin factibles, a 
informes tècnics de caràcter econòmic amb la finalitat d'elaborar un pressupost orientatiu del seu 
cost. En tot cas les propostes hauran de garantir l’equilibri i solidaritat entre els diferents barris i 
sectors, així com també establir les línies grogues respecte a les àrees prioritàries per als serveis 
públics.   
  
SISÈ.  Que és conformi amb les persones escollides com a representants o delegades un òrgan de 
representació del Pressupost Participatiu: la Taula o Consell de Pressupostos Participatius.  Que 
aquest òrgan sigui l'encarregat de dur a terme la priorització de propostes amb la finalitat de 
determinar quins s'han de portar finalment a terme, d'acord als recursos disponibles per a que 
s’integrin en el pressupost municipal de l’Ajuntament de Riudoms a determinar a finals de l’any 2016”.    

 
 
Així doncs, vista la moció presentada pels grups municipals de la Candidatura 
d’Unitat Popular i ERC-AVANCEM-ACORD MUNICIPAL per a la implementació de 
mecanismes per impulsar els pressupostos participatius, i després del seu estudi i 
debat, el Ple de l’Ajuntament acorda amb els vots en contra dels Srs. Verònica 
Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, 
Mireia Massó i l’Alcalde-President, i amb els vots a favor dels Srs. Pere Campíñez, 
Roser Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, desestimar el contingut de la moció.  
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5.4/ Moció presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de suport al regidor de la CUP a l’Ajuntament d’Alcover acomiadat de la seva 
feina 
 
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent: 
 
“El passat 24 de maig, per voluntat popular, Josep Maria Trenchs va ser escollit regidor de la 
Candidatura d´Unitat Popular (CUP) a l´Ajuntament d´Alcover (l’Alt Camp). 
 
En esdevenir representant de la ciutadania, el Josep Maria va sol·licitar a l´empresa una modificació 
de l´horari laboral per tal de poder compaginar la seva tasca professional amb la de càrrec electe. 
 
El Josep Maria Trenchs treballa a l’empresa PGI SPAIN, ubicada al carrer Energia número 2 del 
Polígon Industrial la Drecera de la Selva del Camp (el Baix Camp), on treballava des de fa 6 anys.  
 
Un dia abans de la seva pressa de possessió com a regidor, el 12 de juny a les 6 del matí quan 
acabava el torn de nit, l´empresa li va comunicar el seu acomiadament.  
 
Segons l’encarregat, el motiu real del comiat era la seva participació com a càrrec electe a 
l’Ajuntament, però a la carta de comiat (que el Josep Maria no va signar per mostrar la seva 
disconformitat) s’hi al·leguen motius que no justifiquen aquesta acció. 
 
Arran de fer públic el seu acomiadament, diferents organitzacions polítiques i socials van exigir 
públicament a l’empresa davant dels mitjans de comunicació, la seva readmissió, tot denunciant 
l’acomiadament com un “cas de persecució política”. 
 
A conseqüència de la disconformitat del Josep Maria, el passat 23 de juliol es va realitzar l’acte de 
conciliació amb l’empresa, la qual va oferir la màxima indemnització a l’afectat, que el Josep Maria va 
rebutjar, ja què el que demana és la seva readmissió al seu lloc de treball. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP Riudoms proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
1.- Mostrar públicament el suport d’aquesta institució al Josep Maria Trenchs. 
 
2.- Declarar el rebuig al fet que una persona pugui ser acomiadada del seu lloc de treball per la seva 
adscripció política o pel fet de tenir la condició de càrrec electe. 
 
3.- Enviar una carta a l’empresa PGI SPAIN mostrant el malestar davant d’aquesta informació i 
mostrant la seva disconformitat amb aquest acomiadament, tot reclamant-ne la seva readmissió. 
 
I que tots aquests acords tindran execució en el termini de dos anys”. 

 
 
Així doncs, vista la moció presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular de suport al regidor de la CUP a l’Ajuntament d’Alcover acomiadat de la 
seva feina, i després del seu estudi i debat, el Ple de l’Ajuntament acorda amb 
l’abstenció dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, 
Carles Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó, Jordi Ortiz, Marcel·lí 
Garriga i l’Alcalde-President, i amb els vots a favor dels Srs. Pere Campíñez i Roser 
Torres, aprovar el contingut de la moció.  
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5.5/ Moció presentada pels grups municipals de Convergència, la Candidatura 
d’Unitat Popular i ERC-AVANCEM-ACORD MUNICIPAL de suport al Molt 
Honorable President Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb 
motiu de la seva imputació per l’organització del 9N 
 
 
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent: 
 
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser 

cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 

40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una 

procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través 

de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la 

vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera 

d’Ensenyament Irene Rigau. 

 

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han 

rebut la imputació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per l’organització del 9N i 

han estat citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, 

quan es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de 

quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació 

administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la 

presó.  

 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense 

precedents a l’Europa del segle XXI.  

 

Havent participar als actes en defensa de la democràcia organitzats per l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques, l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional 

Catalana i Òmnium Cultural els dies 13 i 15 d’octubre. Havent acudit dimarts 13 a les 19:30h davant 

de l’Ajuntament i el mateix 13 i el dijous 15 d’octubre acompanyant a les persones que van declarar 

al TSJC, al passeig Lluís Companys 14-16 de Barcelona. 

 

Per tot el que s’exposa, els grups municipals de Convergència i Unió, Candidatura d’Unitat Popular, 

ERC-Avancem-AM proposen al Ple de l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera 

Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de 

Catalunya del 9 de novembre de 2014. 

 

2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions 

judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics. 

 

3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Riudoms amb el dret democràtic del poble de 

Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
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4.- Promoure que la ciutadania enviï una carta de protesta a títol individual, demanant al TSJC que 

arxivi les causes obertes contra els tres imputats pel 9N i manifestant la coresponsabilitat pels fets. 

 

5.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la Mesa 

del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals. 

 

I tots aquest acords tindran execució en la present legislatura”. 

 
 
Així doncs, vista la moció presentada pels grups municipals de Convergència, la 
Candidatura d’Unitat Popular i ERC/AVANCEM/Acord Municipal de suport al Molt 
Honorable President Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu 
de la seva imputació per l’organització del 9N, i després del seu estudi i debat, el Ple 
de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.  
 
 
5.6/ Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AVANCEM-ACORD 
MUNICIPAL, Convergència i la Candidatura d’Unitat Popular amb motiu del 75è 
aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover, per la justícia 
universal i la memòria històrica 
 
 
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent: 
 
“El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del Molt Honorable Lluís 
Companys i Jover, President de la Generalitat de Catalunya, 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. 
 
Fins a dia d’avui, la llei 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. 
 
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs de revisió 
instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel Tribunal de 
Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada pel Consell de Guerra 
d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el President Companys, perquè 
considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades 
per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007. 

 
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de l’Estat 
contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França s’han fet per les 
actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat 
amb el General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després de la captura de 
Lluís Companys per la Gestapo, els documents que van ser confiscats continuen en possessió de 
l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, 
institució que és la seva legítima propietària.  
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Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats en situació 
d’indefensió, és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme guarden la darrera 
esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una 
querella on també hi ha la causa contra el President Companys a instàncies d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura 
del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal. 
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no és 
comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes certificacions i a 
incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria Històrica, amb tots els efectes 
jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per 
haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es 
nega a declarar nul el seu judici. 
 
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat com cal la 
memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de totes les nacions i 
pobles de l’Estat espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat espanyol a dur a terme les actuacions 
jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la 
Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor. 
 
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és una lluita pels 
valors universals de la pau, del treball i de la justícia".  
 
La nova República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat 
i la justícia universal. 
 
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27 de setembre hem 
assentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. Sens dubte, 
el millor homenatge que li podem fer des de Riudoms serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que 
com tants d'altres que el van precedir i com tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita 
social i la lluita nacional és indestriable. 
 
En relació als antecedents exposats, 
 
 
El Ple de l’Ajuntament de Riudoms adopta els acords següents: 
 
Primer.- Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per 
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís 
Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del 
President Companys sigui reparat.  
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar 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, per considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les 
sentències dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat 
per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment 
administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat 
als efectes legals procedents. 
 
Tercer.- Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal Militar amb la 
finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió d’una sentència ferma, la 
declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de 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, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la 
legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs 
de revisió de les sentències declarades il·legítimes.  
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Quart.- Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys requisada 
per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a l’arxiu d’Àvila.  
 
Cinquè.- Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de Companys que 
participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit democràticament i assassinat a 
Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuic.  
 
Sisè.- Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre no siguin 
restituïdes les famílies.  
 
Setè.- Comunicar, en el termini màxim d'un any, aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els 
grups polítics del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament 
Europeu, a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria”. 

 
 
Així doncs, vista la moció presentada pels grups municipals d’ERC-AVANCEM-
ACORD MUNICIPAL, Convergència i la Candidatura d’Unitat Popular amb motiu del 
75è aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover, per la justícia 
universal i la memòria històrica, i després del seu estudi i debat, el Ple de 
l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.  
 
 
5.7/ Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AVANCEM-ACORD 
MUNICIPAL, Convergència i la Candidatura d’Unitat Popular sobre els atacs 
del govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica 
 
 
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent: 
 
“El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 22/2010 de 20 
de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent: 
 

a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2) 

b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 3 punts a l’art. 
252-4) 

 
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat. 
 
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la suspensió de la 
vigència i aplicació de la normativa 
 
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la llei 
22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya 
 
En aquesta llei: 
 

- L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de vulnerabilitat 

- L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament d’aigua, energia i 
gas  

- L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les factures 
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- La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics 
per tal que les unitats familiars que no poden complir els compromisos de pagament dels 
serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas 

- Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el Tribunal 
constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre la constitucionalitat de l’esmentat 
Decret   

 
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la Pobresa 
Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals (Observatori DESC) el 
Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per 
aquestes entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost  
 
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica 
 

1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics 
d’aigua, gas i electricitat 
 
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció prèviament a la 
concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments 
 
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de 
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt 
notables en el cost dels consums mínims 
 
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s’ha de 
garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3 
 
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010 

 
 

Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs 
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014 relacionats amb 
la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18,2i disposa de 5 mesos per 
estudiar el recurs. 
 
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la Generalitat que 
considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per aquest motiu demana una 
comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que s’allarga el termini per presentar recurs davant 
el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2015. Durant aquest termini, doncs, la 
llei serà vigent. 
 
 
Davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern de l’Estat de derogar legislació que 
garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica tot just en aquest 
període de l’any presenta aquesta MOCIO i demanem que es debatin i passin a aprovació del Ple de 
la Corporació municipal els següents punts:  
 

1.- L'Ajuntament de Riudoms rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'estat espanyol en allò que 
fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya porta endavant per 
pal·liar la pobresa energètica 
 
2.- Instar al Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que es 
troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 
 
3.- Donar compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa referència 
a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a 
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fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del 
benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests serveis 
 
4.- Traslladar aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al seu 
coneixement i efectes.” 

 

 
Així doncs, vista la moció presentada pels grups municipals d’ERC-AVANCEM-
ACORD MUNICIPAL, Convergència i la Candidatura d’Unitat Popular sobre els 
atacs del govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica, i 
després del seu estudi i debat, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, 
aprovar el contingut de la moció.  
 
 
5.8/ Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AVANCEM-ACORD 
MUNICIPAL, Convergència i la Candidatura d’Unitat Popular sobre la sobirania 
fiscal de Catalunya 
 
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent: 
 
“Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la politització de les 
decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a les inversions com a la 
gestió ordinària.  
 
Un govern de Madrid que, a més, està duent a terme un procés de recentralització, fruit de la seva 
visió de l’Estat centralista i monolítica, que dificulta i limita encara més les capacitats  i la tasca de 
servei públic del govern i dels ajuntaments catalans. 
 
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments hem de continuar donant servei als 
nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei suposen un greu obstacle per la 
seva execució i també per al normal desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. 
Tant els municipis com el nostre govern, som un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur 
dels nostres pobles i ciutats.  
 
El greu espoli, i l’ofensiva recentralitzadora, ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi 
econòmica global i impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el 
coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de  les nostres empreses són garantia 
per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des del qual encara no es veu la llum.  
 
L’Associació de Municipis per la Independència conjuntament amb l’Associació Catalana de 
Municipis promou l’exercici de la sobirania fiscal entre els ens locals catalans. En aquest sentit i 
coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya demanem que els municipis catalans 
prenguin els següents acords:  
 
PRIMER.- Manifestar la voluntat del municipi de Riudoms d’exercir la seva sobirania fiscal. 
 
SEGON.- Explorar la viabilitat legal i econòmica d'establir els mecanismes necessaris per tal de 
procedir al pagament de l’Impost sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA) d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en coordinació de la resta 
de municipis catalans.  
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis per la Independència i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques”. 
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Així doncs, vista la moció presentada pels grups municipals d’ERC-AVANCEM-
ACORD MUNICIPAL, Convergència i la Candidatura d’Unitat Popular sobre la 
sobirania fiscal de Catalunya, i després del seu estudi i debat, el Ple de l’Ajuntament 
acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.  
 
 
5.9/ Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AVANCEM-ACORD 
MUNICIPAL, Convergència i la Candidatura d’Unitat Popular per donar 
recolzament a la proposta de resolució presentada per Junts pel Sí i la CUP al 
Parlament de Catalunya l’inici del procés de creació de l’Estat Català 
Independent en forma de república 
 
 
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent: 
 
“Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya per declarar solemnement l'inici del procés de 
creació de l'estat català independent en forma de república i iniciar en el termini màxim de trenta dies 
la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d'hisenda pública. 
 
Atès que aquesta resolució és la resposta immediata al mandat democràtic obtingut a les passades 
eleccions del 27 de setembre del 2015 que es basa en una majoria d'escons de les forces 
parlamentàries amb l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent. 
 
Atès que després de provar totes les alternatives possibles per aconseguir aprofundir en l’autogovern 
de Catalunya, de veure com el Tribunal Constitucional va laminar l’Estatut d’Autonomia que havien 
aprovat els habitants de Catalunya i d’observar com es van suspenen un bon grapat de normatives 
com la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, amb l’intent d’avortar la 
consulta a la ciutadania del passat 9N i no permetre conèixer l’opinió sobre el camí a emprendre pel 
poble català. 
 
Atès que la crisi desencadenada pel debat estatutari, a partir de la segona meitat de la dècada dels 
2000; ha comportat iniciatives populars encaminades a assolir que Catalunya esdevingui un estat 
independent, com: 
 

- l'auge progressiu de les consultes populars per la independència en molts municipis catalans, 
dutes a terme entre el setembre de 2009 i el juny de 2010,  
 

- la mobilització del 10 de juliol del 2010, contra la sentència de retallada de l’Estatut, de 14 
articles totals i 30 d’esmenats per part del Tribunal Constitucional,  

 
- la gran manifestació de I'11 de setembre del 2012 a Barcelona, on van sortir més d’1.000.000 

persones al carrer,  
 

- la organització de la Via Catalana l’11 de setembre del 2013, amb  la participació d’1.400.000 
persones, 

 
- la desautorització de la consulta pel dret a decidir el 8 d’abril de 2014, per part del Congrés 

dels Diputats quan tres representats del Parlament van anar a explicar-ho a Madrid, 
 

- la participació a la V Catalana l’11 de setembre de 2014, quan 1.800.000 persones es van 
manifestar pacífica i festivament a la Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes, 
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- la participació de 2.344.828 persones en el procés de participació ciutadana sobre el futur 
polític de Catalunya del 9N on el Sí – Sí, va assolir el 88,91%, del votants sumant 1.897.274 
participacions, 

 
- la participació massiva en l’acte de la Via Lliure, 11 de setembre de 2015 a la Meridiana, 

 
- el resultat de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, on entre Junts pel Sí i la 

CUP, van treure 1.966.508 vots (un 47,8%), assolint 72 dels 135 diputats del Parlament de 
Catalunya,  

 
Totes aquestes iniciatives són mostres claríssimes de la voluntat  majoritària del poble català. 
 
Cal recordar que gent de Riudoms no ha estat aliena a aquest procés, a finals de l’any 2009, es 
constitueix Riudoms Decideix que va ser l’organitzador de la consulta popular per la Independència, 
el 25 d’abril de 2010, on va guanyar l’opció favorable a la independència per una amplíssima majoria. 
 
Pocs mesos més tard de l’assemblea constituent de l’ANC, l’abril de 2012, a Riudoms es constitueix 
una assemblea local que ha estat la precursora de moltes activitats xerrades, col·loquis, encesa 
d’espelmes, desplegament de banderoles, organització de diversos trams de la Via Catalana, 
sortides a les manifestacions dels 11 de setembre de 2014 i 2015  a Barcelona. 
 
També hem de tenir ben presents, la voluntat expressada tant en el procés de participació ciutadana 
sobre el futur polític de Catalunya del 9N, on 2.357 riudomencs i riudomenques es van decantar pel 
Sí-Sí (un 87,26% dels vots totals) o resultat de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, on 
a Riudoms, entre les candidatures de Junts pel Sí i la CUP, van rebre 2.464 vots (un 66,25% del total 
vots escrutats), que també donen mostres claríssimes de la voluntat  majoritària del poble riudomenc. 
 
Tenint en compte el camí recorregut per l’Ajuntament de Riudoms que al desembre de 2011 
s’adheria a l’Associació de Municipis per la Independència;  de veure com el 21 de setembre de 
2013, es va signar un pacte de Compromís per Riudoms (que van signar entre altres partits CIU, 
ERC, CUP i SI) amb l’objectiu d’assolir el màxim recolzament a un referèndum sobre la 
independència i la creació d'un Estat Propi; o el pacte signat abans de les Eleccions Municipals pels 
tres grups municipals que conformen el Ple de l’Ajuntament l’objectiu d’assolir la independència de 
Catalunya. 
Amb tots aquests antecedents,  el Ple de l’Ajuntament de Riudoms pren l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Riudoms a la Proposta de Resolució 
presentada el passat 27 d’octubre de 2015, pels grups polítics de Junts pel Sí i la CUP al Parlament 
de Catalunya i que reproduïm de manera literal: 
 

"El Parlament de Catalunya: 

PRIMER. Constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 
27 de setembre del 2015 es basa en una majoria d'escons de les forces 
parlamentàries amb l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i amb 
una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l'obertura d'un procés 
constituent no subordinat. 

SEGON. Declara solemnement l'inici del procés de creació de l'estat català 
independent en forma de república. 

TERCER. Proclama l'obertura d'un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, 
integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana. 
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QUART. Insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives 
aquestes declaracions. 

CINQUÈ. Considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la tramitació 
de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d'hisenda pública. 

SISÈ. Com a dipositari de la sobirania i expressió del poder constituent, reitera que 
aquest Parlament i el procés de desconnexió democràtica no se supeditaran a les 
decisions de les institucions de l'Estat espanyol, en particular del Tribunal 
Constitucional, a qui considera deslegitimat i sense competència arran de la 
sentència de juny del 2010 sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya votat 
prèviament pel poble en referèndum, entre d'altres. 

SETÈ. Adoptarà les mesures necessàries per obrir aquest procés de desconnexió 
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica amb l'Estat espanyol de tal manera que 
permeti l'empoderament de la ciutadania a tots els nivells i en base a una participació 
oberta, activa i integradora. 

VUITÈ. Insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats 
emanats d'aquesta Cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets 
fonamentals que puguin estar afectats per decisions de les institucions de l'Estat 
espanyol. 

NOVÈ. Declara la voluntat d'inici de negociacions per tal de fer efectiu el mandat 
democràtic de creació d'un estat català independent en forma de república i, així 
mateix, ho posa en coneixement de l'Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt 
de la comunitat internacional." 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Mesa del Parlament de la Catalunya i a tots els partits que 
formen part del Parlament en l’actual legislatura” 

 
 
Així doncs, vista la moció presentada pels grups municipals d’ERC-AVANCEM-
ACORD MUNICIPAL, Convergència i la Candidatura d’Unitat Popular per donar 
recolzament a la proposta de resolució presentada per Junts pel Sí i la CUP al 
Parlament de Catalunya l’inici del procés de creació de l’Estat Català Independent 
en forma de república, i després del seu estudi i debat, el Ple de l’Ajuntament 
acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.  
 
 
6/. ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha. 
 
 
7/. PRECS I PREGUNTES 
 
 
El Sr. Alcalde explica que les preguntes de l’anterior Ple ordinari seran contestades 
en el torn de les respostes. Pregunta si algun regidor té alguna pregunta o prec a 
fer.  
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7.1/ El Sr. Jordi Ortiz, del grup municipal d’ERC-AVANCEM-ACORD MUNICIPAL,  
manifesta que tenen una sèrie de preguntes sobre diferents temes: 

 
En primer lloc vol fer referència a les converses que van mantenir el passat mes de 
juny, amb motiu de la constitució de l’actual consistori, on des de CIU se’ns va 
preguntar quina seria la seva voluntat i disponibilitat d’entesa amb el govern durant 
la legislatura. En el mateix acte de la constitució ja va dir que en aquest sentit 
tindrien entesa però que estarien atents en temes puntuals, de cara a debatre’ls i 
parlar-ne en el Ple. En aquest sentit i tenint el compte el calendari polític local, el 
que els interessa ara properament són tres temes principals, que creu que s’hi ha de 
treballar conjuntament els tres grups polítics municipals per buscar un punt d’entesa, 
que són el tema del ROM, les ordenances fiscals i els pressupostos municipals.  
 
Continua dient que més enllà del treball que fan amb el govern, la seva voluntat és 
afegir la CUP en aquest treball, perquè creuen que entre tots es poden aportar 
forces coses a Riudoms. Dit això, han desglossat les preguntes per temes: 
 
1.- Sobre el tema de la guàrdia urbana i la política comunicativa. Pregunta en quin 
criteri comunicatiu es difonen les actuacions del govern municipal, ja que el dia 30 
d’octubre es va penjar a la web de l’Ajuntament i al facebook, una notícia de la 
detenció d’un ciutadà després d’una persecució. Pregunta perquè es publica 
aquesta informació, i en canvi, no es publiquen les denuncies per robatori. Per 
aquest motiu, voldrien que l’Ajuntament també publiqui en el seu web un resum dels 
robatoris ocorreguts a Riudoms durant l’últim any, indicant no només dades sinó 
també tipologia (furts, violència, etc...). 
 
2.- Sobre el panell informatiu que s’ha posat a la plaça de l’Església. Pregunta quin 
serà el criteri per publicar-hi informacions, si només si publicaran informacions de 
l’Ajuntament o també d’entitats locals. Si s’hi publiquen informacions d’entitats 
locals, quin serà el criteri per publicar-les i si ja s’ha contactat amb les entitats locals 
per tal de tramitar la informació a publicar. Quin ha estat el criteri per ubicar el panell 
informatiu en el lloc on s’ha situat. Creu que té molt d’impacte visual i també hi ha el 
tema de la contaminació lumínica al vespre, perquè fa molta llum i pregunta si es pot 
regular. Perquè es va optar el col·locar-lo sobre l’edifici de la cisterna vella, i una 
altra opció, creu que aprofitant l’ample finestral de l’edifici, perquè no es va posar allí 
dins. 
 
Així mateix, durant les hores nocturnes fa una forta lluminositat, pregunta si hi ha 
alguna manera de regular-lo o arreglar-lo. 
 
3.- Sobre el tema de cursos i formació. En el cursos de català, pregunta quin és el 
percentatge d’immigrants que s’inscriu i si l’Ajuntament s’està plantejant fer alguna 
actuació específica entre el col·lectiu d’immigrants per difondre els cursos de català. 
 
4.- Sobre els cursos lúdics i no socials. Recentment han començat cursos de cuina i 
restauració de mobles que ofereix l’Ajuntament de Riudoms, pregunta en quins 
criteris s’ha decidit oferir aquests cursos que són de caràcter eminent lúdic. 
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Pregunta si el govern municipal considera que són prioritaris i perquè no s’ha optat 
per fer cursos de contingut més social més marcat. 
 
5.- Sobre el programa del Consell Comarcal del Baix Camp de la garantia juvenil. 
S’han enviat unes cartes i s’han repartit uns tríptics pel poble sobre aquest 
programa, que gestiona el Consell Comarcal, i que Riudoms és un municipi 
col·laborador, junt amb d’altres municipis com Cambrils, La Selva, l’Hospitalet i 
Mont-roig. Arran d’això pregunta si s’està treballant en aquest projecte o només s’ha 
fet el tema d’informació. A més, es té coneixement que uns dies a la setmana ve 
una persona del Consell Comarcal, i per això, pregunta si s’ha apuntat gent de 
Riudoms i si es té alguna informació.  
 
6.- A continuació vol fer un PREC sobre les festes del Beat. Consideren que les 
festes del Beat són d’origen religiós, i que en les darreres dècades està agafant un 
fort caràcter lúdic. En aquest sentit, volen incloure una pregunta, que és en quin 
criteri s’elabora la participació en el discurs de l’Alcalde durant la missa. I també, 
tenint en compte que és un estat aconfessional i que la nostra societat, incloent-hi 
Riudoms, hi conviuen persones de diverses religions, considera i creuen que el 
discurs de l’Alcalde, per respecte a les demés religions, no s’ha de fer. 
 
 
7.2/ La Sra. Roser Torres, del grup municipal Candidatura Unitat Popular/Poble 
actiu, vol fer una sèrie de precs i preguntes: 
 
1. Els agradaria que per tal de visualitzar millor i garantir la igualtat de drets a tots 

els regidors i regidores de la corporació, sol·licita formalment poder emetre el 
vot de manera nominal, amb votació a ma alçada, tal i com ja es fa de forma 
normal a la gran majoria de les institucions democràtiques del nostre país.  

2. Com ja han demanat públicament al llarg de les diverses convocatòries, els 
agradaria reincidir en aquest tema i demanar explícitament ampliar el termini 
entre la convocatòria i la celebració de qualsevol òrgan municipal, per tal de 
facilitar la consulta i estudi de tota la documentació amb més temps i 
deteniment, i que per tant les convocatòries es facin amb més antelació.  

3. Donada la gran rellevància que significa la redacció i aprovació d'un ROM que 
ha de preveure i recollir, entre d'altres, el funcionament i les formes de 
participació i de tots els organismes municipals, demanen que s’obrin i publicitin 
diferents espais de treball conjunt oberts i públics per a tota la ciutadania, les 
entitats i els diferents grups municipals perquè tothom qui vulgui pugui participar 
i expressar les seves aportacions i continguts a l'esmentat reglament. Deixant 
clar així la voluntat de participació real anant més enllà del simple període 
d'al·legacions.  

4. Degut a que la nostra és una societat aconfessional, tal i com recullen les 
diferents lleis vigents, com per exemple l’article 21 de l’Estatut de Catalunya, 
que diu que “a les escoles de titularitat pública l’ensenyament és laic”. Ja que 
s’ha donat algun cas de presència de representants de la religió catòlica a la 
Llar d’Infants, centre docent de titularitat municipal. I donat que l’alcalde ha 
participat de manera activa en actes de caràcter religiós com és el cas del 
discurs de la missa del Beat. Com que l’alcalde és el representant de tota la 
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ciutadania, més enllà de les creences i religions de cadascú, preguem que: 

a. L’alcalde de Riudoms no ofereixi cap discurs en les properes festes religioses 
del Beat Bonaventura Gran ni en cap altre esdeveniment d’aquest caràcter. 

b. Que es preservin els principis de laïcitat en els centres educatius municipals. 

5.  Arran de la reunió que la CUP va mantenir amb totes les forces polítiques del 
consistori, el passat 27 d'agost, sobre temes comunicatius de l’Ajuntament de 
Riudoms, en la qual es va especificar que el govern mantindria informat als 
grups de l’oposició. Fent palès que arran de les demandes de la CUP i de les 
altres forces de l’oposició, l’Ajuntament de Riudoms ja ha pres iniciatives per 
millorar la comunicació del consistori, com són la gravació i difusió dels Plens o 
la creació de la nova web municipal. Després que s’ha pogut constatar com 
algunes accions d'importància de l’Ajuntament de Riudoms s’han dut a terme 
sense informar prèviament a tots els representants electes del poble, com és la 
col·locació de la pantalla digital de la plaça de l’Església. I tenint en compte que 
arran de la col·locació d’aquesta pantalla, en un primer moment es va poder 
trobar la informació sobre la subvenció d’aquesta en la pàgina 
de facebook personal de l’alcalde Josep Maria Cruset, espai privatiu i de no 
accés universal per la ciutadania, i el cost en mitjans de comunicació externs i 
que no va ser fins al cap d'una setmana, que es va publicar a la pàgina web de 
l'Ajuntament, sense fer-ne difusió per les xarxes socials.    

Per tot això, pregunten: 
 

a)      Quin és el cost de manteniment de la pantalla? Quin tipus de contracte o 
d’assegurança té aquesta instal·lació? Quin és el seu cost ? (electricitat) 

b)  Quina és la regidoria o responsable polític de tots els canals comunicatius de 
l’Ajuntament de Riudoms: Butlletí d’Informació Municipal, web 
municipal, eBando, canal de youtube, sistema d'enviament de missatges de 
mòbil, pàgina de la xarxa social facebook, usuari de la xarxa social twitter, usuari 
de la xarxa social instagram? 

c) Qui decideix i sota quin criteri són els continguts informatius municipals. 

I preguen: 

a) Que l’Ajuntament de Riudoms desenvolupi durant aquesta legislatura un Pla 
Comunicatiu integral, que estipuli els canals i continguts tant de la comunicació 
entre els grups municipals com la comunicació entre el consistori i la ciutadania. 
I que aquest Pla Comunicatiu es desenvolupi de manera participativa, amb 
presència de totes les forces del plenari, les entitats i la societat riudomenca. 

b) Que tal i com es va aprovar per unanimitat a proposta d’ERC i PSC al Ple 
ordinari de 2 d’abril de 2015, es constitueixi un Consell de Redacció per al 
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Butlletí d’Informació Municipal, amb presència de totes les forces del plenari, les 
entitats i la societat riudomenca. 

A continuació, intervé el Sr. Pere Campiñez, del grup municipal Candidatura Unitat 
Popular/Poble actiu, per continuar fent les següents preguntes: 

1.   Atès que l'última regularització cadastral a Riudoms es va produir l'any 2007 (en 
plena bombolla immobiliària). 

Atès que Riudoms es podria haver acollit al procés de regularització per a l'any 
2014 i 2015, publicat mitjançant una ordre del BOE l'11 de desembre de 2013 i 
el 30 de setembre de 2014, reduint el valor cadastral en un 27% i un 29%, 
respectivament. 
 
Atès que Riudoms es vol acollir al procés de regularització per a l'any 2016, 
publicat mitjançant una ordre del BOE del 24 de setembre de 2015. Atès que 
l'11 d'octubre de 2015 va sortir publicada aquesta informació al Diari de 
Tarragona on s'indica que el valor de la rebaixa cadastral serà d'un 23% segons 
aquesta font, i tenint en compte que l'Ajuntament de Riudoms encara no ha fet 
cap comunicació al respecte. 

Pregunten:  

a) Per què l'Ajuntament de Riudoms no es va a acollir al procés de regularització 
cadastral per a l'any 2014 o 2015? 

b) Tenint en compte aquest fet, per què l'Ajuntament de Riudoms ha decidit 
acollir-se al procés de regularització cadastral per a l'any 2016, segons ha 
aparegut a la premsa (sent aquest l'últim any previst actualment)? 

2. Donat que abans d'acabar l'any està prevista l'aprovació de les ordenances i el 
pressupost municipal per al 2016, té previst l'equip de govern convocar els partits 
a l'oposició a alguna reunió de treball per tal de poder debatre i parlar de les 
ordenances i el pressupost, de forma prèvia a la celebració del proper ple 
extraordinari? 

3. Arran de la reunió convocada amb els veïns dels camins de Castellvell, el Roquís 
i Molins Nous (zona de la riera) i donat que allà mateix es va citar que ja s'havien 
mantingut converses amb l'alcalde, ens poden dir quines han estat les converses 
i quines són les intencions de l'equip de govern respecte al fet de pavimentar un 
tram de la Riera de Maspujols i del camí de les Passeres ? 

 
 
7.3/ A continuació el Sr. Alcalde, explica que en primer lloc, es responen les 
preguntes formulades en l’anterior plenari. 
 
1.- En relació amb la pregunta efectuada per ERC sobre en quin punt es troba 
l’enquesta de la fira. Explica que en aquell moment es va dir que encara no s’havia 
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iniciat el procés de la informació o dels documents, per tant, actualitzen l’estat 
d’aquella pregunta, per això, passa la paraula al regidor Sr. Jordi Domingo: 
 
El Sr. Jordi Domingo respon dient que en l’enquesta hi van participar 441 persones, 
d’aquests se sap que 412 s’han identificat correctament, 11 no estan empadronats a 
Riudoms, 18 estaven sense identificar, i a més, hi havia un duplicat. En aquests 
moments, quan hi hagi disponibilitat, s’encarregarà l’estudi estadístic pertinent per 
saber les respostes i la seva tabulació. 
 
2.- El Sr. Alcalde explica que quedava pendent una resposta a una pregunta sobre 
una despesa de càtering de 3.500 euros de la festa de Sant Jaume, on el concepte 
no quadrava perquè hi havia 1212 entrepans i beguda a 2 euros, i ERC preguntava 
si era un error de transcripció. 
 
El Sr. Jordi Domingo explica que efectivament hi va haver un error de transcripció en 
el preu unitari de cada entrepà més la beguda, que era de 3 euros enlloc de 2 euros. 
Això s’ha comprovat i és així, i l’any passat també va ser així. 
 
3.- El Sr. Alcalde manifesta que en relació amb les preguntes efectuades per la 
CUP, sobre l’EDAR de Les Borges del Camp. El regidor Sr. Xavier Gallego respon a 
les preguntes formulades: 
 
- quins passos s’han fet des de l’Ajuntament ? 
 
Actualment s’han fet diferents visites i reunions amb els responsables de l’Agència 
Catalana de l’Aigua del camp de Tarragona, i també amb els màxims responsables 
de l’ACA a nivell nacional, on s’ha traslladat la nostra disconformitat i nostra 
preocupació sobretot amb la situació actual que està sorgint ara mateix. 
 
- Quin és l’estat actual de les instal·lacions ? 
 
Són unes instal·lacions que no estant en el nostre terme municipal i per tant, no 
tenim cap capacitat d’inspecció, ja que estan a Les Borges del Camp. Tot i això, les 
instal·lacions estant tancades i el material de més valor està retirat per l’Ajuntament 
de Les Borges. 
 
- De que i de qui depèn la posada en funcionament ? 
 
Depèn de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’acord tècnic entre aquesta empresa es va 
realitzar a les obres  
 
- Quina previsió de posada en funcionament hi ha ? 
 
Donat que l’Agència Catalana de l’Aigua disposa d’una partida en el pressupost del 
2015 per acabar aquestes obres. A més, donada la previsió que els ajuntaments 
estan fent actualment amb l’ACA. La informació de la qual disposem actualment és 
que aquestes obres es poden iniciar en els pròxims mesos. 
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4.- En relació amb un grup de preguntes sobre la lluita laboral dels treballadors de 
Movistar, el regidor Sr. Jordi Domingo respon a les preguntes formulades: 
 
- Quin són els operadors amb que l’ajuntament té contractats els serveis de 
telecomunicacions. 
 
El proveïdor actual és Telefónica de España. 
 
- Quina és la voluntat futura sobre aquest conflicte laboral ? 
 
Com equip de govern es rebutja qualsevol precarietat laboral, i quant al proveïdor de 
telecomunicacions, es fa mitjançant una licitació, per tal de proveir el material de 
telecomunicacions que es necessiti. 
 
7.4/ A continuació el Sr. Alcalde explica que de les preguntes formulades avui en 
aquest plenari, alguna d’elles requereix de la informació que se sol·licita per 
preparar-ho. En relació en les altres passa a donar les següents respostes: 
 
1.- Vol fer un esment respecte a la petició de publicar a la web el robatoris produïts, 
manifesta que li agradaria saber si hi ha algun ajuntament de tot el país que publiqui 
a la seva web els robatoris que es produeixen amb el detall, de si són d’un tipus o 
d’un altre, entre d’altres coses, perquè hi ha una qüestió fonamental que qualsevol 
persona que hi entén en seguretat li dóna un valor important, que és que aquest 
tipus d’informació actua amb efecte crida i per tant, és absolutament contraproduent 
fer-la pública.  
 
Malgrat tot, es pot informar al regidor Sr. Jordi Ortiz, que d’acord amb les reunions 
periòdiques que es fan amb el Mossos d’Esquadra els índexs de delinqüència es va 
reduint amb el pas del temps i de la feina que es fa, i per tant, no són uns valors 
preocupants, malgrat d’algun fet delictiu que cal estar-hi atents i treballar-hi. 
 
2.- Respecte al panell informatiu, les informacions demanades es facilitaran. 
Respecte a la lluminositat cal dir que està en fase de proves, es va regulant la 
intensitat en funció de l’hora del dia i també caldrà fer-ho en funció de l’època de 
l’any en la incidència que fa el sol sobre l’aparell. Per tant, ja s’ha minimitzat tot el 
que es pot, per fer compatible que es vegi bé la pantalla i que la lluminositat no sigui 
excessiva. 
 
3.- El Sr. Alcalde també contesta conjuntament el prec d’ERC i de la CUP, en relació 
amb la participació de l’Alcalde en els actes de les festes del Beat. Explica que és 
una qüestió fonamental, que és important, que com a representants públics cal que 
tingueu present que cadascú de vosaltres sotmeti a valoració personal, el què 
discrimina més i el que genera més confrontació i malestar, si la presència de 
l’Alcalde en un acte religiós. I que els convida a repassar les intervencions dels 
últims anys, per veure si troben una frase que pugui molestar algun altre col·lectiu 
religiós. Pregunta si discrimina més això o bé les manifestacions continuades, i avui 
en seu plenària d’aquest Ajuntament, en el sentit que s’han fet.  
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Per tant, sotmeteu-vos a consideració si els ciutadans, en aquest cas, d’una de les 
religions que és la catòlica, que es deuen sentir tractats adequadament per 
aquestes afirmacions que s’han fet aquí. I a veure, si els de les altres religions se 
senten molestos per les afirmacions que fa l’Alcalde, que en cap moment són 
discriminatòries en cap sentit, i que a més, l’Alcalde col·labora i participa en 
qualsevol altre cosa. Recorda que no fa massa temps, les visites a la Casa Gaudí 
amb un grup de dones marroquines, que els hi va fer tota la visita l’Alcalde. Per tant, 
l’Alcalde no actua en funció d’una religió o d’una altra, sinó que allí on és convidat hi 
participa. Diu que fer afirmacions d’altres tipus genera més confrontació que no pas 
la participació de l’Alcalde. 
 
4.- Afegeix un matís important, dient que el Ple no es grava pas a petició del grup 
municipal de la CUP, sinó perquè el grup de govern ho portava en el seu programa 
electoral, i això, va ser de les primeres qüestions que va executar i portar a terme.  
 
5.- En relació amb els responsables dels canals de comunicació, no fa masses 
mesos que va passar la delegació de responsabilitats en aquest Ajuntament, i per 
tant, hi ha una regidoria d’informació, que és qui gestiona la totalitat dels mitjans de 
comunicació, dels quals s’ha fet referència en la pregunta. 
 
6.- En relació amb la reunió prèvia al Ple de pressupostos i d’ordenances fiscals, diu 
que hi haurà els contactes previs entre uns grups i els altres. 
 
7.- En relació amb les converses sobre la pavimentació d’una part de la riera, a 
l’Ajuntament no li consta cap petició en aquest sentit. Això si, li consta que hi ha un 
grup de veïns que s’estan plantejant fer una proposta per resoldre el trànsit en 
aquella part de la riera, però que quan facin la petició formal, l’ajuntament mitjançant 
els serveis tècnics els hi diran allò que creguin convenient respecte d’aquesta 
petició. I tenint molt en compte, que la petició no es fa pas de pavimentar un camí 
sinó que afecta a la llera d’una riera, per tant, això té unes consideracions que va 
molt més enllà de l’Ajuntament de Riudoms. Hi ha l’ACA que hi té molt més a dir, 
perquè segurament és qui ha de fer l’autorització si es donés la petició. Per tant, el 
posicionament és aquest. A hores d’ara, no hi ha cap petició formal a l’Ajuntament i 
sí hi fos, els serveis tècnics emetrien l’informe corresponent. Afegeix que la riera és 
un dels espais del nostre poble que es cuida, i que per tant, no es concedeix una 
llicència de manera fàcil o sense sotmetre-ho a la consideració d’aquest tema. 
 
8.- La resta de preguntes com que requereixen més informació seran contestades 
amb el contingut corresponent.  
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint hores i vint 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. 
 
 L'Alcalde,                                                   La secretària interventora, 
 
 
 
 
 
 
     Josep M. Cruset Domènech       Marta Cuesta García 


