SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 7 DE GENER DE 2016
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
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
del vespre del dia set de gener 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. La Sra.
Montserrat Corts excusa 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:

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 01/16

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,
que va ser la de caràcter extraordinari del dia 9 de desembre de 2015, les quals es
detallen a continuació:
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DECRET

DATA

EXTRACTE

2015_12_09-01 09/12/2015 Resolució d’atorgament de llicència urbanística
2015_12_09-03 09/12/2015 Resolució del recurs de reposició interposat contra les liquidacions en concepte de plusvàlua
2015_12_09-04 09/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal
2015_12_10-01 10/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’aprovació de la memòria del mercat de nadal
2015_12_10-02 10/12/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres
2015_12_10-03 10/12/2015 Decret d’adjudicació contracte menor de serveis instal·lació servei sistema alarmes
2015_12_10-04 10/12/2015 Decret d’incoació d'expedient de modificació del preu públic per prestació servei de menjador
2015_12_11-01 11/12/2015 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres
2015_12_11-02 11/12/2015 Decret de l’Alcaldia de nomenament de la Mesa de contractació per concessió d'us privatiu
2015_12_11-03 11/12/2015 Decret de l'Alcaldia d'Inici procediment per designació del càrrec de Jutge de Pau titular i suplent
2015_12_14-01 14/12/2015 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres
2015_12_14-02 14/12/2015 Resolució d'Alcaldia desestimant al·legacions presentades
2015_12_16-01 16/12/2015 Decret de l’Alcaldia de suspensió provisional i immediata d’obres
2015_12_16-02 16/12/2015 Decret de l’Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern Local de 22/12/2015
2015_12_16-03 16/12/2015 Decret de l’Alcaldia de pròrroga del contracte adjudicat pel servei a Internet
2015_12_18-01 18/12/2015 Resolució d'alcaldia de devolució d'ingressos en concepte d'ocupació de via pública
2015_12_18-02 18/12/2015 Resolució d'aprovació del conveni amb el Departament d'Ensenyament
2015_12_18-03 18/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal
2015_12_21-01 21/12/2015 De cret d’Alcaldia d’aprovació de memòria del Parc de Nadal.
2015_12_21-03 21/12/2015 Resolució d'alcaldia d’atorgament de llicència urbanística
2015_12_21-04 21/12/2015 Decret d'Alcaldia d’atorgament de llicència per l'activitat extraordinària
2015_12_22-01 22/12/2015 Decret fixant l'Orde del dia sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació
2015_12_23-01 23/12/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres
2015_12_23-02 23/12/2015 Decret d'Alcaldia pel qual s'inicia expedient d'ordre d'execució
2015_12_28-01 28/12/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d’obres
2015_12_28-02 28/12/2015 Resolució de l’Alcaldia d’adjudicació pòlissa de tresoreria
2015_12_28-03 28/12/2015 Decret d’Alcaldia de convocatòria extraordinària Junta de Govern Local del dia 30/12/2015
2015_12_28-04 28/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal
2015_12_28-05 28/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal
2015_12_29-01 29/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’aprovació definitiva del conveni urbanístic
2015_12_29-02 29/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació d’ordenances fiscals
2015_12_29-03 29/12/2015 Resolució que dóna conformitat a una comunicació d'obres
2015_12_29-04 29/12/2015 Decret de l’Alcaldia de convocatòria de Ple extraordinari i urgent del dia 30/12/2015
2015_12_29-05 29/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal
2015_12_30-01 30/12/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres
2015_12_30-02 30/12/2015 Resolució d’aprovació de factures de repercussió de despeses d'electricitat de l'EDAR
2015_12_30-03 30/12/2015 Decret de convocatòria del Ple ordinari del dia 7 de gener de 2016
2015_12_30-04 30/12/2015 Decret de l’Alcaldia de transmissions dels drets de concessions de nínxols municipals
2015_12_30-05 30/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’aprovació relació factures núm. 7/2015 Fira Avellana 2015
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Finalitzades les intervencions, el Ple en queda assabentat.

2/. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL CODI DE BON GOVERN DE
L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
Primer.- Aprovar inicialment el Codi de Bon Govern de l’Ajuntament de Riudoms.
Segon.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial al tràmit d’informació pública mitjançant
la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel
termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, de
conformitat amb les previsions de l’article 70 de la llei 7/1985.
Tercer.- Fer constar que, en cas que no es produeixi cap reclamació, aquest
Reglament es considerarà definitivament aprovat, i s’ordenarà la publicació del text
íntegre d’aquest Codi al Butlletí Oficial de la Província, per tal que pugui entrar en
vigor.

3/. APROVAR, SI ESCAU, ELS MODELS RESUM DE LES DECLARACIONS DE
BÉNS PATRIMONIALS I D’ACTIVITATS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ,
DEL MANDAT 2015/2019
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
Primer.- Aprovar els models resums de relació de declaració de béns patrimonials i
el model de declaració d’activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics als càrrecs electes, per tal que siguin objecte de publicació en el Portal
de la Transparència, i els quals s’adjunten com annex al present acord.
Segon.- Aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats
seran vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests models als membres del Ple de l’Ajuntament de
Riudoms per tal que els omplin i els entrin per registre de l’Ajuntament amb la major
brevetat possible a efecte de ser publicada la informació en el Portal de la
Transparència.

4/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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No n’hi ha.

5/. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

6/. PRECS I PREGUNTES
6.1/ El Sr. Marcel·lí Garriga, del grup municipal d’ERC-AVANCEM-ACORD
MUNICIPAL, manifesta que tenen una sèrie de preguntes sobre diferents temes
que creuen que són d’interès, i un prec:
1.- Sobre l'expedient de contractació i la convocatòria de la licitació per al
subministrament de vestuari per a la Guàrdia Urbana tenim vàries qüestions:
-

-

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.
perquè s'ha fet tan tard la tramitació, perquè en aquests moments entenen
que ja s’hauria de tenir la roba. Això ha provocat que hi ha personal de la
Guàrdia Urbana que no disposa de la roba "oficial" d'hivern.
Quin protocol o criteri es segueix per a fer la compra d'aquest material, atès
que el lògic seria que ara es fes la comanda de roba d'estiu i no la d’hivern.

2.- Amb el tema de seguretat, i per tal de seguir treballant amb la moció que van
retirar en el ple del setembre passat, voldrien tenir una relació dels cursos de
formació que la guàrdia urbana ha realitzat durant els anys 2014 i 2015 i quins
agents han assistit a cadascun, per tal de poder fer-ne un anàlisis i poder proposar
propostes en ferm a la moció que presentaran.
3.- Sobre l’acte organitzat per l’arribada del reis d’orient. En primer lloc, vol felicitar a
la regidora de Festes, al personal de l’Ajuntament i als voluntaris que hi van
intervenir. Diu que els hi va agradar i la valoració que n’ha fet la gent que coneixen i
la gent que hi havia a la plaça, és molt positiva. Dóna l’enhorabona a tots
Feta aquesta valoració, també hi ha una cosa que ha preocupat, que algú els hi ha
comentat, és que els elements que es van fer servir, els globus. Proposem que per a
propers anys s'avaluï l'opció d'utilitzar elements festius amb menys impacte
ambiental que en aquesta cavalcada. L'ús de centenars de globus té un doble
impacte ambiental: d'una banda sobre el material que s'utilitza, el plàstic, que no és
biodegradable; i de l'altre, el fet de llençar-los a l'aire, fa que esdevinguin una
deixalla que acabarà al terme de Riudoms i dels municipis del voltant, segurament
en mig de camps agrícoles.
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4.- Per altra banda, s’han assabentat que enguany l’Ajuntament ha assumit totes les
despeses de l’acte i volem saber:
-

-

quins criteris s’han seguit per dur a terme aquest canvi, ja que fins ara les
despeses dels caramels eren assumides pels “reis d’orient”, i l’acte d’entrega
de les joguines a l’Església també tenia un cost per a les famílies.
si aquest criteri es mantindrà en els propers anys i el perquè s’ha canviat.

5.- En un dels plens celebrat en el darrer trimestre es va aprovar la possibilitat
d’incorporar la figura de l’interventor a l’estructura de l’Ajuntament. En el pressupost
del 2016, que suposen que s'està tramitant, pregunta sí l’equip de govern té previst
crear la plaça d’interventor. I, en cas afirmatiu, quin termini de convocatòria hi ha
prevista; per tal de reduir la càrrega de treball del departament de secretaria i
d’intentar complir millor els terminis en la tramitació de documentació i informació,
per tal de no repetir el que ha passat aquests darrers dos mesos, de feina
acumulada a final d’any.
6.- Per últim fa un PREC, ja que hi han competències del Ple delegades a la Junta
de Govern, des d'ERC-Avancem proposen afegir un punt addicional a l'ordre del dia
dels Plens ordinaris, que seria un informe de Presidència-Alcaldia en el qual es
donés compte dels temes i/o reunions més destacades en organismes externs a
l'Ajuntament on es tingui representació: Consorcis, consell comarcal, Secomsa, etc.

6.2/ El Sr. Pere Campiñez, del grup municipal Candidatura Unitat Popular/Poble
actiu, vol fer una sèrie de precs i preguntes:
1.- Referent als actes a favor de la Marató de TV3, els agradaria formular una sèrie
de preguntes:
-

si s’envia algun tipus de carta a totes les entitats per promoure les accions i
les actuacions per la recaptació de fons.
Es comunica a tots els comerços que poden fer aportacions per al bingo de la
marató. Volen saber de quina manera es comunica.
Des de quina regidoria es coordina totes aquestes activitats.

2.- Relacionat amb això, volen fer un PREC per promoure una major coordinació per
la promoció conjunta de la Marató. Com fer un model de carta que pugui arribar a
tots els comerços i a totes les entitats, informant que en els darrers anys s’ha fet
coincidint amb el mercat de Nadal. Creuen que és una molt bona iniciativa que s’ha
portat a terme des de l’equip de govern, i també pel tema del bingo, però ajuntar-ho
tot en aquell cap de setmana? A demanda d’alguns particulars, des de comerços i
d’entitats que no els criden a participació, demanen que hi pugui haver una major
coordinació.
3.- Fa un PREC en relació amb el canal i la llicència Youtube. Actualment
l’Ajuntament de Riudoms penja els vídeos dels plens amb una llicència estandar de
youtube que no permet l’ús de les imatges ja que és de caràcter privat. Igualment
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també es tenen en actiu dos canals de youtube, de forma simultània, i demanem la
seva unificació amb un únic canal.
També demanem que s'apliqui una llicència lliure “Creative commons” per poder
facilitar el seu ús i la difusió d’aquestes imatges, perquè amb la Llei de protecció de
dades entenen que amb els canals actuals no compleix, i per tant, poder fer difusió
dels mateixos grups municipals, o de qualsevol ciutadà, a l’hora de reenviar,
s’estaria incomplint.
4.- Fa una pregunta en relació amb la videovigilàncies d’equipaments municipals i
en espais públics, atès que saben de l'existència de càmeres de videovigilància,
demanem conèixer i saber:
-

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...

5.- Fa una altra pregunta sobre la situació de les pistes de pàdel municipals. Explica
que des de fa mesos hi ha un vidre trencat que no permet l´ús efectiu d’aquesta
pista. Els han arribat queixes i també tenen coneixement que usuaris han demanat
informació als tècnics i polítics responsables. Per pregunten:
-

Quina és la situació actual de la pistes de pàdel municipals.
Quina és la previsió d’arreglar-ho

6.- Pregunta sobre les meses de contractació. Donat que recentment els han
convocat a l’última mesa de contractació de la licitació pública per a l'adjudicació del
contracte del bar del camp de futbol, demanen saber:
-

Per quin motiu no se'ns va oferir de participar en l’elaboració del plec de
clàusules tècniques.
Per quin motiu no han estat cridats a participar a la resta de meses de
contractacions, com ara la màquina escombradora o les carpes.
Quin és el criteri o si se segueix algun criteri.

7.- Relacionat amb això, fa el següent PREC: poder participar en la redacció dels
plecs de clàusules de totes les contractacions. Més que participar en els òrgans de
deliberació, que entén que haurien de ser tècnics, i que a més suposen un cost per
a l'administració per les assistències, volen participar en els plecs de clàusules.
8.- Pregunta sobre les obres del carrer Nou. Donat que en els últims mesos, després
de les obres de finalització de la pavimentació del carrer Nou s'han fet diferents
treballs posteriors per adequar el ferm i les juntes, i diferents incidents que s’han
presentat en el paviment, demanem saber:
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-

Si les obres han estat totalment recepcionades per part de l'ajuntament.
Si aquests treballs posteriors han tingut cap cost addicional o entren en la
garantia de l’obra.
Qui són els responsables tècnics i polítics de la supervisió dels treballs i dels
permisos un cop finalitzades les obres.

Perquè entenen que s’està causant forces molèsties als veïns, sobretot pel tema de
l’accés rodat.
9.- A continuació fa un PREC sobre la millora de la circulació i l’accés a la plaça
durant els dies festius i diumenges. Si ha de ser una mesura definitiva, demanen
que cal millorar la senyalització i indicacions per als vehicles que accedeixen a la
plaça, sobretot des del carrer de l'Arenal. Perquè això ha suposat un doble sentit de
direcció al carrer de Sant Isidre, al carrer de l’Arenal, creu que cal millorar la
senyalització en aquest punt.
10.- Per últim, fa unes preguntes relacionades amb els costos de la Cavalcada de
Reis. Volen saber:
-

-

El cost total i detallat de la partida d’aquesta festa la passada legislatura
(2011-2015) i també la d’enguany 2016.
Si els poden 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.
L'explicació de com es fa la tria i selecció de les persones que cada any fan
de reis. Si existeix una borsa o llista d'espera i si es fa per ordre d'inscripció

6.3/ A continuació el Sr. Alcalde diu que de les preguntes formulades es respondrà a
algunes d’elles avui en aquest plenari, i de les que requereixen de preparació i
elaboració de documentació es prepararà pel pròxim plenari.
- Referent a l’arribada dels reis d’Orient i els globus, diu que és important de saber,
que és una de les condicions que es va posar a l’empresa, que els globus fossin
biodegradables i que no tinguessin cap impacte en el medi ambient. Precisament,
perquè la preocupació de l’equip de govern era que el volum dels globus podia
causar un impacte, si aquests eren globus de plàstic que perduren en el temps. Per
tant, va ser unes de les condicions que es va imposar a l’empresa.
- En relació amb la plaça de l’interventor, explica que el tràmit continua. Precisament
en el pressupost de l’Ajuntament de Riudoms, que és el següent tràmit que es
requerirà, i figurarà el cost d’aquesta plaça nova, i un cop aprovat el pressupost i un
cop dotada la plaça, llavors es continua el tràmit amb la Direcció General
d’Administració Local perquè en faci la seva aprovació. El termini és que sigui al
més breu possible, que és la voluntat de l’equip de govern. Per això, es va seguint
d’aprop les recomanacions que els fa el Departament de Governació, per tal
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d’ajustar-se en tot allò que fa falta per no haver de repetir tràmits i tirar enrere el
procediment.
- En relació amb el prec de les competències delegades a la Junta de Govern, que
es diu que són moltes, informa que no hi ha està d’acord perquè els temes del Ple
que es tracten en Junta de Govern són a porta oberta, i hi figura expressament en la
convocatòria com un punt delegat, que s’hi pot assistir atès que té el mateix tracte
que el plenari. Només cal repassar, amb el que es porta de mandat, els punts que hi
hagut de Junta de Govern que s’hagin hagut de tractar d’aquesta manera, que són
molt pocs, i segurament no arribar ni a mitja dotzena de punts.
- En relació amb les altres qüestions plantejades per la CUP, concretament en
relació amb la pista de pàdel, explica que en la última modificació de crèdits hi va
passar una modificació per dotar econòmicament les millores en les instal·lacions
esportives, per tal de poder-hi fer una intervenció, entre d’altres coses a les pistes
de pàdel, i en aquests moments també està en mans dels serveis tècnics per tal que
facin la proposta perquè no es torni a trencat el vidre, ja que s`ha trencat per segona
vegada, i segur que hi té alguna afectació tècnica el seu trencament, per tant, més
que canviar-lo el que cal és trobar-hi l’actuació tècnica per tal de no canviar-lo més
en el futur.
- Respecte a les meses de contractació, explica que la redacció del plec de
clàusules tècniques, com diu el seu nom, correspon a la part tècnica de
l’Ajuntament. No hi participen ni els regidors, ni l’Alcalde. De fet, és una manera de
garantir la transparència i que les clàusules són del tot objectives ja que només
responen a criteris tècnics, i per tant, és una qüestió que sinó hi intervé el govern
tampoc hi intervé ningú dels tretze regidors, perquè va a proposta de l’àrea tècnica
de cadascuna de les àrees que tira endavant el plec de clàusules.
- En relació amb les obres del carrer Nou, explica que no estan recepcionades. De
fet, no es recepcionen precisament perquè és criteri d’aquest Ajuntament
recepcionar les obres quan hi ha garantia de que estan perfectament acabades i
que no hi ha cap defecte en la seva execució. Les actuacions que hi estan portant a
terme responen als requeriments fets per l’ajuntament en aquelles coses que no
estan bé del tot. No és que siguin desperfectes importants, però n’hi ha algun d’ells
que són opinables per part de l’empresa, per si caldria arreglar-ho o no, però que
s’entén que els diners públics que paga l’ajuntament són tots bons i per tant, ells
han de fer la feina ben feta. És veritat que hi ha un tram que va coincidir en dies de
molta pluja, i això, va provocar que s’estovés el material quan ja estava col·locat, i
és el tram on hi hagut aquests desperfectes, però els serveis tècnics en aquesta
qüestió són molt insistents i molt contundents, en què han de deixar la feina ben feta
i ben acabada, i que d’aquí uns anys no ho hagi de pagar de nou l’Ajuntament, en
tornar a reparar aquelles juntes que no hagin quedat prou be. Per això, s’hi van fent
les actuacions pertinents, les quals, no tenen cost addicional pel poble, ni les obres
estan recepcionades. Els responsables són els serveis tècnics i el regidor
corresponent, que són qui fan el seguiment de la correcta execució d’aquestes
obres.
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- Respecte al prec de la senyalització a la plaça, diu que malgrat ser un prec i no
requereix resposta, vol manifestar que ja hi ha encarregada una senyalització fixe i
mòbil, per tal que no passin aquests episodis, de que coincideixen vehicles en els
dos sentits. Bàsicament perquè la senyalització que s’utilitza habitualment era
apartada per qui fos, gent que camina, algú que vol entrar amb el cotxe, etc.. i no es
tornava a col·locar en el seu lloc; i aleshores passava que al retirar la senyalització
els següents cotxes que venien darrera es podien trobar cotxes de cara. Per tant,
s’ha optat per fer una senyalització fixe però que serà canviant en funció del dia de
la setmana, i de si està tancat o no l’accés a la plaça, per això, des de la regidoria
corresponent s’ha encarregat de resoldre aquesta qüestió.
- La resta de preguntes com que requereixen de cerca d’informació, es recollirà i es
facilitarà.

6.4/ Del Ple anterior, del dia 5 de novembre de 2015, quedaven una sèrie de
preguntes per respondre, que tot seguit i per tal que no quedi res pendent, es passa
a donar la resposta a les preguntes formulades pel grup municipal d’ERCAVANCEM-ACORD MUNICIPAL en el Ple del dia 5 de novembre de 2015:
6.4.1/ La Sra. Maria Cros, regidora d’Informació Municipal dóna resposta a les
següents preguntes:
1.- 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.
Actualment els criteris per publicar informació a la pantalla és informació que es treu
directament de l’Ajuntament de Riudoms. Posar en rellevància la informació que va
destinada a tots aquells ciutadans que per la seva franja d’edat fan servir menys les
xarxes socials i no tenen accés tan immediat a la informació que es va publicant al
dia a dia
2.- Quin ha estat el criteri per ubicar el panell informatiu en el lloc on s’ha situat a la
plaça.
La ubicació del panell s’ha fet segons la proposta tècnica que ha fet la mateixa
empresa especialitzada que ha subministrat la pantalla, juntament amb els Serveis
Tècnics Municipals, per tal de no afectar a la cisterna i a l’entorn visual de la plaça
de l’Església.

6.4.2/ El Sr. Jordi Domingo, regidor de Cultura, dóna resposta a les següents
preguntes:
1.- Sobre els cursos de català, pregunta quin és el percentatge d’immigrants que
s’inscriu als cursos de català.
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Els que organitza l’Ajuntament, hi ha 15 alumnes, immigrants un total del 90%, però
amb aquests també cal sumar-hi els 16 alumnes del curs de català “Lletres per a
tothom” que organitza el Consell Comarcal del Baix Camp, a través de Càritas
Parroquial.
2.- L’Ajuntament s’està plantejant fer alguna actuació específica entre el col·lectiu
d’immigrants per difondre els cursos de català.
Hi ha una formació específica de català per a immigrants, ja sigui a través de
l’Ajuntament o bé a través d’altres administracions locals i entitats que ho fan.
3.- Respecte al tema dels cursos lúdics i no socials. Pregunta en quins criteris s’ha
decidit oferir aquests cursos que són de caràcter eminent lúdic.
Els cursos es fan tenint en compte la demanda existent, les necessitats que es
recullen de la ciutadania i també tenint en compte si hi ha altres organismes que ja
porten a terme un tipus de formació específica, en les respectives matèries.
4.- Es considera que són prioritaris i perquè no s’ha optat per fer cursos de contingut
més social?
L’Ajuntament ja organitza cursos de tot tipus i també de caire social, com tots
aquells que estan relacionats amb la cerca de feina i d’atenció a col·lectius més
desafavorits. S’han fet cursos de com buscar feina, cursos bàsics de formació
agrícola per treball al camp, diferents cursos d’informàtica al Punt Òmnia, cursos per
a cuidadors no professionals, cursos d’envelliment actiu, cursos de memòria, cursos
de “Mou-te amb salut”, i per altra banda, també hi ha altres cursos que no tenen cap
mena de caràcter lúdic, que tenen un perfil més acadèmic, com els cursos de català
i les 15 sessions formatives que es fan a l’aula d’extensió universitària amb la
Universitat Rovira i Virgili. Finalment, diu que l’Ajuntament actua de vehicle per
facilitar als ciutadans de Riudoms la participació en programes formatius de les
administracions superiors que tenen competència en formació, com pot ser el
programa de garantia juvenil, que actualment s’està portant a terme al nostre poble.

6.4.3/ La Sra. Maria Cros, regidora de Joventut i Lleure, dóna resposta a la següent
pregunta:
1.- Sobre el programa del Consell Comarcal del Baix Camp de la garantia juvenil,
pregunta si s’està treballant en aquest projecte o només s’ha fet el tema
d’informació.
Fa un resum de l’estat actual del programa de garantí juvenil, dient que aquest és un
programa impulsat pel Consell Comarcal del Baix Camp per reduir l’atur juvenil i
fomentar l’ocupació dels joves. Des del Consell Comarcal es posa a disposició una
impulsora que va als municipis per assessorar en el procés d’inscripció al programa,
als joves del municipi. Aquesta impulsora està venint a Riudoms tots els dijous des
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del mes d’agost passat i encara continua fent-ho. Cada dijous hi ha aquesta persona
perquè els joves que vulguin es puguin apuntar. Aquesta és la difusió que es va fer
des de l’Ajuntament al començar el programa. Actualment, s’han inscrit 28 joves de
Riudoms, 4 dels quals ja han trobat feina durant aquest temps que han estat
apuntat, i per tant, ara en queden 24 persones beneficiàries de Riudoms, d’un total
de 180 a la comarca. Un cop inscrits aquests joves al Programa de garantia juvenil,
el que poden és emprendre accions a diferents programes que es van proposant,
molts d’ells a través del Consell Comarcal, són cursos d’idiomes, un programa
anomenat joves per a l’ocupació. Tots relacionats amb l’orientació laboral i la
formació professionalitzadora. El més recent ha estat l’impuls d’un programa integral
per a joves, encabit dins aquesta tipologia de programes, que és un projecte
d’orientació laboral que s’està desenvolupat per l’Ajuntament de Cambrils i l’Institut
de Formació i Empresa Mas Carandell, el Consell Comarcal del Baix Camp i amb
col·laboració amb altres ajuntaments de la comarca. S’ha demanat una sol·licitud de
convocatòria i s’ha rebut una subvenció des del Servei d’Ocupació de Catalunya. La
resolució va ser el mes de desembre, i per tant, ara s’està treballant amb això i
l’Ajuntament de Riudoms hi està col·laborant cedint uns espais, una aula, per fer les
sessions de tutorització quan sigui convenient entre els professionals d’aquest
programa i els joves, que poden ser de Riudoms o bé de pobles veïns. La selecció
dels joves per entrar en aquest Programa es fa des del Consell Comarcal.

6.5/ Es dóna resposta a les preguntes formulades pel grup municipal de la CUP
en el Ple del dia 5 de novembre de 2015:
6.5.1/ La Sra. Maria Cros, regidora d’Informació Municipal, dóna resposta a les
següents preguntes:
1.- En relació amb el panell informatiu. 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.
Per les característiques tècniques de la pantalla fan que no tingui cost de
manteniment, només el que es referent al consum elèctric. Cal tenir en compte que
per minimitzar aquest consum, la pantalla s’apaga en horari de baixa activitat del
poble, i a més a més, la intensitat de la pantalla s’ha reduït a un 10%, per efectes
visuals de l’ull humà. Així doncs, la potència màxima del consum d’aquesta pantalla
s’ha vist reduïda, tenint una potència màxima de 2.500 watts, per tant, el consum és
un 10% d’aquest valor, perquè s’ha reduït la seva intensitat.
Pel que fa al contracte o assegurança, la pantalla no requereix de cap tipus de
contracte ni d’assegurança per les seves característiques.
6.5.2/ El Sr. Jordi Domingo, regidor d’Hisenda, dóna resposta a les següents
preguntes:
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Respecte a la reducció del valor cadastral. Per què l'Ajuntament de Riudoms no es
va acollir al procés de regularització cadastral per a l'any 2014 o 2015. I per què
l'Ajuntament de Riudoms ha decidit acollir-se al procés de regularització cadastral
per a l'any 2016.
Les raons bàsicament per no fer-ho el 2014 i el 2015 era un fonament bàsicament
tècnic, ja que encara s’estava en el procés d’actualització dels valors de la base
cadastral; això feia tècnicament difícil poder preveure l’afectació econòmica que
podia tenir una rebaixa en els valors cadastrals. Una prova també que reforça
aquestes raons tècniques és que políticament hagués estat interessant poder-ho fer
l’any 2015, que era un any electoral, i en canvi s’ha fet el 2016, que és el primer any
de la legislatura. Diu que com equip de govern sempre han fet prevaldre els criteris
de prudència econòmica alhora d’adoptar decisions per davant del retorn polític que
això pogués tenir.

A continuació el Sr. Alcalde manifesta que ja no consten més preguntes pendents,
per tant, queden totes contestades.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint hores 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,

Josep M. Cruset Domènech

La secretària interventora,

Marta Cuesta García
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