EXTRACTE ACTA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2018
ASSISTENTS:
ALCALDE:
Josep M. Cruset Domènech, de
Partit Demòcrata PDeCAT
REGIDORS:
Per Partit Demòcrata PDeCAT:
Xavier Gallego Seuba
Maria Cros Torrents
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller
Per Candidatura Unitat Popular:
Pere Campiñez Salas
Roser Torres Sanz

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
del vespre del dia quinze de gener de l’any
dos mil divuit, sota la presidència del Sr.
Alcalde, Sr. Josep M. Cruset Domènech, es
reuneixen els senyors que s'esmenten al
marge, assistits de la secretària, per a
celebrar la sessió ordinària convocada pel dia
d'avui en primera convocatòria. Excusa la
seva assistència la regidora Sra. Verònica
Torres.
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 ERC/AVANCEM/
Acord Municipal:
Jordi Ortiz Boria
Marcel·lí Garriga Masdeu
Secretària:
Carmen Alcoverro Beltran

Ref. PLE 02/18
1/. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIONS
ANTERIORS QUE VAN TENIR LLOC ELS DIES 28 DE DESEMBRE DE 2017 I 18
DE GENER DE 2018
Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de les actes de les sessions anteriors
que van tenir lloc els dies 28 de desembre de 2017 i 18 de gener de 2018, se n’omet
la lectura i s’aprova, per unanimitat dels presents, el contingut de l’acta del Ple del
dia 28 de desembre de 2017. L’acta del Ple del dia 18 de gener de 2018, s’aprova el
seu contingut, amb l’abstenció de les Sres. Maria Cros, Montse Corts i Mireia
Massó, perquè no hi van assistir, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Jordi
Domingo, Carles Garcia, Sergi Pedret, Pere Campiñez, Roser Torres, Jordi Ortiz,
Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President.
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2/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA 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 des de la
última sessió plenària, que va ser la de caràcter ordinari del dia 18 de gener de
2018, les quals es detallen a continuació:
DECRET

DATA

EXTRACTE

2017_12_07-03

07/12/2017 Decret donant-se per assabentat de la comunicació prèvia d’obres reformes cambra bany

2017_12_29-01

29/12/2017 Decret d’aprovació inicial projecte millora de les xarxes i pavimentació carrer Antoni Gaudí

2017_12_29-02

29/12/2017 Decret d’aprovació inicial projecte millora de les xarxes i pavimentació carrer Sant Sebastià

2017_12_29-03

29/12/2017 Decret d’aprovació inicial projecte millora xarxes i pavimentació c/ Galanes i pl. Mare Cèlia

2017_12_29-15

29/12/2017 Decret d’aixecament objecció relació factures

2017_12_29-16

29/12/2017 Decret d’aprovació organització actes Cavalcada Reis i Festa major d’hivern de Sant Sebastià

2017_12_29-17

29/12/2017 Decret d’aprovació de la relació de factures núm. 57/2017

2018_01_11-01

11/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_11-02

11/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_12-01

12/01/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_01_12-02

12/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_15-01

15/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_15-02

15/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_15-03

15/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_15-04

15/01/2018 Decret fixant l'orde del dia de la sessió plenària ordinària del dia 18/01/2018

2018_01_15-05

15/01/2018 Resolució d'alcaldia que rectifica error detectat en decret d'alcaldia de 19/09/2017

2018_01_16-01

16/01/2018 Decret concedint la targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2018_01_16-02

16/01/2018 Resolució aprovant el Pla de desplegament de fibra òptica al municipi de Riudoms

2018_01_16-03

16/01/2018 Decret de l'Alcaldia aprovant el pla de seguretat i salut de les obres de Millora dels serveis

2018_01_17-01

17/01/2018 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2018_01_17-02

17/01/2018 Decret aprovant la memòria de celebració correfoc de Sant Sebastià 2018

2018_01_17-03

17/01/2018 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2018_01_17-04

17/01/2018 Resolució de canvi de nom d'ofici dels serveis d'ABC d'un immoble

2018_01_17-05

17/01/2018 Decret convocatòria Junta de Govern Local del dia 22/01/2018

2018_01_17-06

17/01/2018 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2018_01_17-07

17/01/2018 Resolució de canvi de nom d'ofici del servei d'ABC d’un immoble

2018_01_17-08

17/01/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 4t trimestre de 2017, del titular erroni del servei d'ABC

2018_01_18-01

18/01/2018 Resolució a la sol·licitud de compensació del deute en concepte de taxes OVP taules i cadires

2018_01_18-02

18/01/2018 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament

2018_01_19-01

19/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_19-02

19/01/2018 Resolució d'alcaldia que dona conformitat a una comunicació prèvia d'obres

2018_01_22-01

22/01/2018 Decret inici expedient reclamació responsabilitat patrimonial per danys en un vehicle

2018_01_22-02

22/01/2018 Resolució de devolució d'import que correspon al 2n, 3r i 4t trimestre del rebut de Guals

2018_01_22-03

22/01/2018 Resolució de devolució d'import que correspon al 2n, 3r i 4t trimestre del rebut de Guals

2018_01_22-04

22/01/2018 Resolució de devolució d'import que correspon al 2n, 3r i 4t trimestre del rebut de Guals

2
U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 15-03-2018.odt

2018_01_22-05

22/01/2018 Resolució de devolució d'import que correspon al 2n trimestre del rebut de Guals

2018_01_22-06

22/01/2018 Resolució aprovant la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2018_01_22-07

22/01/2018 Resolució de devolució d'import que correspon al 1r, 2n i 3r trimestre del rebut de Guals

2018_01_22-08

22/01/2018 Resolució de devolució d'import que correspon al 3r trimestre del rebut de Guals i Vorades

2018_01_23-01

23/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_23-02

23/01/2018 Decret que acorda ordre d'execució de neteja de solar

2018_01_23-03

23/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_24-01

24/01/2018 Decret d'alcaldia adjudicant, mitjançant contracte menor de serveis, la reparació aparell aire

2018_01_24-02

24/01/2018 Decret convocatòria Junta de Govern Local extraordinària del dia 29/01/2018

2018_01_24-03

24/01/2018 Resolució concedint renovació targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

2018_01_24-04

24/01/2018 Decret per a la contractació extraordinària del subministrament de material de neteja

2018_01_24-05

24/01/2018 Decret d’ordenació pagament relació 002/2018

2018_01_25-01

25/01/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_01_25-02

25/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_26-01

26/01/2018 Resolució de finalització d'expedient per impossibilitat material de continuar-lo per no existir

2018_01_26-02

26/01/2018 Decret d’inici d’expedient sancionador per incompliment ordenança de civisme

2018_01_26-03

26/01/2018 Decret ordenació pagaments relació núm. 003/2018 i altres despeses

2018_01_26-04

26/01/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_01_26-05

26/01/2018 Decret de contractació de la realització de les prova de reconeixement mèdic

2018_01_26-06

26/01/2018 Decret de donar-se per assabentat de la comunicació d'inici d'una activitat

2018_01_29-01

29/01/2018 Resolució acceptant la subvenció concedida per l'ACA per realització d'inversions

2018_01_29-02

29/01/2018 Resolució atorgant una pròrroga d’una llicència urbanística d’obres atorgada

2018_01_29-03

29/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_29-04

29/01/2018 Resolució que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres

2018_01_30-01

30/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_30-02

30/01/2018 Resolució d'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_01_30-03

30/01/2018 Resolució d’acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_01_30-04

30/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_30-05

30/01/2018 Resolució d'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_01_30-06

30/01/2018 Resolució d’acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_01_30-07

30/01/2018 Resolució d'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_01_30-08

30/01/2018 Resolució d'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_01_31-01

31/01/2018 Resolució atorgant llicència urbanística d'obres per a la instal·lació de dos rètols

2018_01_31-02

31/01/2018 Decret de convocatòria Junta de Govern Local del dia 5 de febrer de 2018

2018_01_31-03

31/01/2018 Resolució d'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_02_01-01

01/02/2018 Decret de canvi de titularitat de drets funeraris de concessió dels nínxols del cementiri

2018_02_01-02

01/02/2018 Decret de canvi de titularitat de drets funeraris de concessió del nínxol del cementiri

2018_02_02-01

02/02/2018 Decret de canvi titularitat drets concessió d’un nínxol del cementiri

2018_02_05-01

05/02/2018 Decret de canvi de titularitat del dret de concessió del nínxol del cementiri

2018_02_05-02

05/02/2018 Resolució de baixa dels rebuts per la taxa de brossa disseminats

2018_02_05-03

05/02/2018 Decret d’acceptació renúncia de la titular a la concessió del nínxol del cementiri municipal

2018_02_05-04

05/02/2018 Resolució d'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_02_05-05

05/02/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_02_05-06

05/02/2018 Decret de contracte pòlissa de responsabilitat càrrecs electes i personal servei administració

2018_02_05-07

05/02/2018 Decret relatiu al dipòsit per l’expedient sancionador per infracció urbanística

2018_02_05-08

05/02/2018 Decret encomanant als Serveis Tècnics Municipals la redacció d’un projecte bàsic i execució

2018_02_06-01

06/02/2018 Decret aprovant memòria de l'activitat extraordinària "Festa d'arribada del Carnestoltes 2018"
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2018_02_06-02

06/02/2018 Decret de declariació del cessament d’una activitat

2018_02_07-01

07/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_07-02

07/02/2018 Resolució de canvi de nom d'ofici del servei d'ABC d’un immoble

2018_02_07-03

07/02/2018 Decret Alcaldia contracte menor serveis i subministraments "La cisterna del Terror"

2018_02_08-01

08/02/2018 Decret de contractació del servei de d'acticlic

2018_02_08-02

08/02/2018 Decret de concessió de llicència administrativa de tinença de gos perillós

2018_02_08-03

08/02/2018 Decret adjudicacions contractes menors serveis i subministraments Carnaval

2018_02_09-01

09/02/2018 Decret aprovant memòria festa carnaval 2018

2018_02_09-02

09/02/2018 Decret aprovant l'adquisició dels drets de concessió del nínxol del cementiri municipal

2018_02_09-03

09/02/2018 Decret de nomenament de tinent d'alcalde com a alcalde en funcions

2018_02_09-04

09/02/2018 Resolució acordant el reintegrament parcial de la subvenció ingressada a una entitat

2018_02_12-01

12/02/2018 Resolució aprovant la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2018_02_12-02

12/02/2018 Decret d’ordenació pagaments relació núm. 005/2018

2018_02_14-01

14/02/2018 Decret de renovació assegurança defensa jurídica i addenda danys del Casal

2018_02_14-02

14/02/2018 Decret de canvi de titularitat de concessió del dret funerari del nínxol del cementiri municipal

2018_02_14-03

14/02/2018 Decret convocatòria Junta de Govern Local del dia 19/02/2018

2018_02_14-04

14/02/2018 Decret de canvi de titularitat de concessió del dret funerari del nínxol del cementiri municipal

2018_02_15-01

15/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_15-02

15/02/2018 Resolució acceptant la subvenció concedida per l'ACA per a la realització d'inversions

2018_02_15-03

15/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_16-01

16/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_16-02

16/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_16-03

16/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_16-04

16/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_16-05

16/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_16-06

16/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_16-07

16/02/2018 Decret ordenació pagaments relació núm. 004/2018 i devolució ingressos indeguts

2018_02_19-01

19/02/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_02_19-02

19/02/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_02_19-03

19/02/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_02_19-04

19/02/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_02_19-05

19/02/2018 Decret de canvi de titularitat de concessió del dret funerari del nínxol del cementiri municipal

2018_02_20-02

20/02/2018 Resolució sol·licitant subvenció en espècie a la Generalitat de Catalunya

2018_02_20-03

20/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_20-04

20/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_21-01

21/02/2018 Decret Alcaldia d’ocupació via pública calçotada 25/02/2018

2018_02_21-02

21/02/2018 Resolució d'al·legació interposada contra la liquidació emesa en concepte de plusvàlua

2018_02_21-03

21/02/2018 Decret d’ocupació via pública calçotada

2018_02_21-05

21/02/2018 Resolució atorgant llicència urbanística d'obres per a la construcció d'un tancament

2018_02_21-06

21/02/2018 Resolució a la sol·licitud de compensació del deute pendent dels rebuts

2018_02_22-01

22/02/2018 Resolució d'alcaldia que accepta renúncia a llicència urbanística d'obres

2018_02_22-02

22/02/2018 Resolució recurs de reposició amb motiu de complir sentència 110/17 del Jutjat contenciós

2018_02_22-03

22/02/2018 Resolució d'alcaldia acceptant renúncia a llicència urbanística d'obres per a fer tancament

2018_02_22-04

22/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_22-05

22/02/2018 Decret de canvi de titularitat de drets funeraris de concessió del nínxol del cementiri

2018_02_23-01

23/02/2018 Decret de canvi de titularitat de drets funeraris de concessió del nínxol del cementiri

2018_02_26-01

26/02/2018 Decret de concessió de drets funeraris sobre nínxols del cementiri municipal
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2018_02_26-02

26/02/2018 Decret de llicència d'enderroc de galliners adossats al magatzem i reparació de paviment

2018_02_26-03

26/02/2018 Resolució d'ampliació del termini de fraccionament, en 18 mesos, d’un deute

2018_02_26-04

26/02/2018 Resolució de canvi de nom d'ofici del servei d'ABC d’un immoble

2018_02_26-05

26/02/2018 Resolució de canvi de nom d'ofici del servei d'ABC d’un immoble

2018_02_26-06

26/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_27-01

27/02/2018 Resolució desestimant la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys ocasionats

2018_02_27-02

27/02/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_02_28-01

28/02/2018 Decret Alcaldia convocatòria Junta de Govern Local del dia 05/03/2018

2018_02_28-02

28/02/2018 Decret aprovant inicialment el projecte de Millora del serveis i la pavimentació

2018_02_28-03

28/02/2018 Decret d’aprovació inicial del projecte modificat de Renovació de la xarxa abastament aigua

2018_03_02-01

02/03/2018 Decret de convocatòria de la Mesa per a l'obertura de les ofertes del contracte mixte

2018_03_02-02

02/03/2018 Decret de convocatòria de la Mesa per a l'obertura de les ofertes del contracte de

2018_03_02-03

02/03/2018 Decret de convocatòria de la Mesa per a l'obertura de les propostes per contracte

2018_03_05-01

05/03/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_03_05-02

05/03/2018 Resolució declara per desistida la interessada de la reclamació de responsabilitat patrimonial

2018_03_05-03

05/03/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_03_05-04

05/03/2018 Decret de convocatòria de la Mesa per a l'obertura de les ofertes presentades

2018_03_05-05

05/03/2018 Resolució que dóna l'assabentat a les obres comunicades

2018_03_06-01

06/03/2018 Decret nomenament interventora accidental per permisos del titular

2018_03_06-02

06/03/2018 Resolució inici expedient sancionador pels danys causats per pintades

2018_03_06-03

06/03/2018 Decret d’incoació d’expedient sancionador per residus procedents d’una activitat

2018_03_07-01

07/03/2018 Decret de convocatòria sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació

El Ple en queda assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia.
3/. DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL
PRESSUPOST DE LES ENTITATS LOCALS DEL 4t TRIMESTRE DE 2017,
MITJANÇANT LA PLATAFORMA DEL MINISTERI D’HISENDA
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat, en data 31 de gener de
2018, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública l’actualització i les dades d’execució del
pressupost i dels estats financers de les entitats que formen part del sector
d’administracions públiques de l’Ajuntament de Riudoms, corresponent al 4t
trimestre de l’exercici de 2017.
Així mateix, també es comuniquen les dades corresponents a l’Informe d’avaluació
del compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que suposen que el pressupost
en execució de les entitats que formen part del sector d’administracions públiques
d’aquest Ajuntament, compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i que el
nivell de deute viu és de 3.051.738,95 euros.
Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.
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4/. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMETN A
PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE MOROSITAT,
DEL 4t TRIMESTRE DE 2017, MITJANÇANT LA PLATAFORMA DEL MINISTERI
D’HISENDA
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat, en data 31 de gener de
2018, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, les dades del període mig de
pagament a proveïdors de les administracions públiques i de morositat, del 4t
trimestre de 2017, 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.
5/. DONAR COMPTE DEL PLA D’AJUST DEL 4t TRIMESTRE DE 2017
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat, en data 31 de gener de
2018, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, les dades del seguiment trimestral del
Pla d’ajust del 4t trimestre de 2017, en compliment del que disposen els apartats 4 i
6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre,
per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. S’ha complert amb l’obligació de remetre
l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010, de
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i
s’ha complert amb l’obligació de l’actualització d’informació de la CIR-Local.
Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.
6/. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS, PEL QUE FA A
L’IMPORT DE LES FIANCES
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal núm.
3 reguladora de la Taxa per la Prestació de Serveis Urbanístics, pel que fa a l’import
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de les fiances de determinades obres, d’acord amb l’Annex que consta a
l’expedient.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant anunci
al BOP de Tarragona i a la web municipal, durant els quals es podrà examinar
l’expedient i presentar al·legacions. Finalitat el termini d’exposició si no hi ha hagut
al·legacions l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord plenari i es
procedirà a la publicació íntegra de la modificació al BOP de Tarragona, moment en
el que entrarà en vigor.
7/. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19,
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat, això que segueix:
Primer.- Declarar d’interès municipals, als efectes de l’article 103.2 a) del R.D.
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, les obres de rehabilitació de façanes completes, les actuacions
aïllades destinades a garantir l'estanquitat de la coberta, o les actuacions destinades
a resoldre problemes estructurals que siguin subvencionables d’acord amb les
Bases aprovades pel ple de l’Ajuntament i publicades al BOP núm.161 del
21.08.2017 de Tarragona (així com en les seves posteriors modificacions que es
puguin aprovar, tret que de forma expressa s’acordi excloure-les de la present
bonificació).
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual - articles 5 i 8 - de
l’Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de l’Impost Sobre Construccions
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el text que consta a l’expedient.
Tercer.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant anunci
al BOP de Tarragona i a la web municipal, durant els quals es podrà examinar
l’expedient i presentar al·legacions. Finalitat el termini d’exposició si no hi ha hagut
al·legacions l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord plenari i es
procedirà a la publicació íntegra de la modificació al BOP de Tarragona, moment en
el que entrarà en vigor.
8/. APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM DEL
PATRONAT MUNICIPAL DE LA FIRA DE L’AVELLANA
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
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Primer.- Aprovar la dissolució definitiva de l’Organisme autònom del Patronat de la
Fira de l’Avellana.
Segon.- Comunicar a la Generalitat de Catalunya, a la Delegació d’Hisenda, a
l’Institut Nacional d’Estadística i a la Seguretat Social per donar de baixa aquest
Organisme autònom, així com també, realitzar tots els demès tràmits que siguin
necessaris per a l’execució d’aquest acord.
9/. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2019
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez i Roser
Torres, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Maria Cros, Jordi Domingo,
Carles Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó, Jordi Ortiz, Marcel·lí
Garriga i l’Alcalde-President, això que segueix:
Primer.- Fixar com a festes locals de Riudoms per l'any 2019 les següents:
– 25 de juliol de 2019, dijous, Festa Major de Sant Jaume.
– 25 de novembre de 2019, dilluns, festa del Beat Bonaventura Gran.
Segon.- Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
per tal que procedeixi a la seva publicació.
10/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Es passen a tractar les mocions per ordre d’entrada al registre de l’Ajuntament.
10.1/ Moció presentada pel grup municipal de PDeCAT en defensa de l’escola
catalana i del model d’immersió lingüística
La Sra. Maria Cros, regidora d’Ensenyament, llegeix la moció, el text literal de la
qual és el següent:
«Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem
que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat
producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del
compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua
vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de
cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics
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que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i
d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o
condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu
que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de
coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els
resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model
d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua
catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és
la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un
exemple més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català
d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització
en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències
autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i
Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir
beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per
mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de
tensions encara vinculades a la crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es
mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana.
Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en
risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i
amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de Riudoms acorda:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE.
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana.
Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de
l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia
vermella infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió
social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i
assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat.
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Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del
país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència
pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un
conjunt plural d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català,
que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem
construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern
de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de
Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i
associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei
d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de
Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes (ACM i FMC) i als centres educatius del nostre municipi».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
10.2/ Moció presentada pels grups municipals d’ERC-Avancem-AM i de la CUP
per lluitar contra la bretxa salarial i incrementar les polítiques d’igualtat entre
homes i dones a l’Ajuntament de Riudoms, les empreses municipals i les
empreses proveïdores, concessionàries i contractades
El Sr. Marcel·lí Garriga, llegeix la moció, el text literal de la qual és el següent:
«El passat 8 de març de 2018 es va commemorar, un any més, el Dia Internacional de les
Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de
reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere.
Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció
de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la
nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara
estan presents i són massa punyents alhora.
Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una
major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet,
un estudi recent d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de
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pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels
contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i
Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen cap dona als seus
Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones representen el
60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors,
continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha
trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones.
Atès que la Bretxa Salarial de Gènere (BSG) entre homes i dones, que és un indicador clau
en la llista d’indicadors d’Europa, que forma part del seguiment de l’Estratègia de Lisboa i
de l’Estratègia Europea del Treball per la mesura de les desigualtats entre homes i dones
en l’ocupació i què segons l’Eurostat la BSG mesura la diferència entre el salari brut per
hora dels homes i de les dones, expressat com a percentatge del salari brut dels homes.
Atès que la Unió Europea va establir en 53 dies, els dies que una dona ha de treballar de
més en un any per cobrar el mateix que un home (per això el 22 de febrer és commemora el
Dia Internacional per la Igualtat Salarial) i que correspon a una BSG mitjana europea del
15%.
Atès que segons l’últim informe de la Generalitat, se situa en un 26,6% a Catalunya i dades
recents indiquen que tendeix a agreujar-se, la qual cosa significa que una dona necessitaria
95 dies de treballar de més en un any per cobrar el mateix que un home. Recordem que
tant al País Valencià com a les Illes les dades són més positives, però no gaire
encoratjadores amb un 24,24% i un 15,88% de BSG respectivament.
Atès que algunes causes perquè es doni aquest diferencial de BSG tan elevat les trobem en
la discriminació i parcialitat en les decisions de contractació i pagament oferint retribucions
més baixes a les dones; en la participació desproporcionada de les dones de la cura i el
treball domèstic no remunerats o en la manca de flexibilitat laboral per donar cabuda a
altres responsabilitats en funcions d’alt nivell.
Atès que s’ha de continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la
vida laboral i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de
lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar
els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles, i en
això hem de treballar molt més per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
Atès que cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a
una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de denúncia
d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem seguit
amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de violacions que han posat de
nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També s’han fet públics casos
d’agressions sexuals que han sortit a la llum pública a Catalunya i que mostren que cal
continuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes i castigar-ne els autors.
Atès que l’Ajuntament de Riudoms compta amb un Pla d’Igualtat que es va aprovar de
forma definitiva en sessió plenària el 18 de desembre de 2014, on es concreten algunes
accions i seguiments, apel·lem a que es duguin a terme aquestes accions a favor dels drets
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de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i
igualitària.
Per tots els motius exposats, el Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM proposa al Ple de
l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Riudoms manifesta el seu compromís per continuar treballant pels
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant
qualsevol tipus de discriminació.
Segon. Realitzar els informes previstos en el Pla d’Igualtat aprovat l’any 2014 per valorar,
consolidar i, si s’escau, modificar les actuacions per tal d’aconseguir els objectius plantejats
en el Pla de Polítiques de Gènere, segons l’informe de la Comissió tècnica del Pla de
Polítiques d’Igualtat, a partir de les Memòries anuals realitzades per la Comissió d’avaluació
del Pla de Polítiques d’Igualtat (on figuren l’Alcalde, la Regidora de Serveis Socials, la
Regidora de Sanitat i el Regidor de Seguretat Ciutadana). Facilitar les Memòries Anuals a
tots els grups polítics de la corporació i a les diferents entitats i associacions municipals.
Tercer. Treballar de manera conjunta amb les empreses del municipi per l’elaboració de
plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als
càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Quart. Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i
licitacions que efectuï l'Ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les
quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.
Cinquè. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les
dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
Sisè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de
les polítiques fetes des del govern municipal.
Setè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, la Bella Llar, als
grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats
municipalistes».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
10.3/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM per recuperar
el poder adquisitiu del sistema públic de pensions
El Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la moció,
el text literal de la qual és el següent:
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«El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular
per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la
finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de
prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat
incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les
prestacions contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat
disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons
de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat
Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de les relacions
laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no
s’entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van
generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la
revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat de la
progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel govern
del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de jubilació i
augmenta el període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es
pugui triar per al càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual,
bé comptant tota la seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la
vida laboral han deixat de ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la
reforma laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals,
tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores
sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora i
sense objectius que revertissin en les condicions laborals de les persones i en la seva futura
situació de pensionista. I no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l’escenari
per privatitzar part de la pensió de jubilació.
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les
mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base
del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana-Avancem-Acord Municipal a
l’Ajuntament de Riudoms proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC:
les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i impulsar
els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.
Segon. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals la derogació de les reformes
laborals realitzades pel PP i el PSOE.
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Tercer. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes puguin
recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha vist minvat
per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions.
Quart. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la
persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps
parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació.
Cinquè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tan legislatives
com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions
derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure
primordial al pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per
falta de previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta
gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els agents socials.
Sisè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de
relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible sostraure
els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la
mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat.
Setè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que
compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a
càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.
Vuitè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al
Parlament de Catalunya».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
10.4/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM per al trasllat
dels presos polítics catalans Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i
Oriol Junqueras i la seva posterior excarceració
El Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la moció,
el text literal de la qual és el següent:
«Des del passat 16 d’octubre, fa gairebé cinc mesos, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, els
líders de les dues principals entitats de la societat civil catalana, Òmnium Cultural i
Assemblea Nacional Catalana, són a la presó acusats d’un delicte sedició. Per una altra
banda, el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Joaquim Forn també són a la presó
des del dia 2 de novembre, quan la jutge de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, els va
decretar presó incondicional. De les quatre persones, tres d'elles, Junqueras, Forn i
Sánchez, van ser escollits democràticament com a càrrecs electes en les eleccions del
Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2018.
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Atès que el 2 de febrer, el jutge del Tribunal Supremo Pablo Llarena va decidir mantenir en
presó preventiva el Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn. En la
seva resolució afirmava que existeix, encara avui, “risc de reiteració delictiva”. La decisió es
produïa després que Forn renunciés al seu acta de diputat. Malgrat aquest gest, el Tribunal
sosté que existeix “incertesa” de què la “voluntat política majoritària” vulgui respectar “l’ordre
legal” per aconseguir la independència.
Atès que uns dies abans, el 12 de gener, el Tribunal Suprem espanyol ja havia denegat als
diputats electes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i el propi Forn assistir als plens del
Parlament. I, alhora, desestimava la petició de Junqueras de ser traslladat a una presó
catalana.
Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, molts Ajuntaments han aprovat mocions o
resolucions per les quals es demanava l’alliberament de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez,
Joaquim Forn i Oriol Junqueras, així com d’altres Consellers i Conselleres que llavors
estaven empresonats i que, afortunadament, ja van ser posats en llibertat, sota fiança
(Meritxell Borràs, Raül Romeva, Jordi Turull, Jordi Rull, Dolors Bassa, Carles Mundó i l’exPresidenta del Parlament Carme Forcadell).
Atès que incomptables pronunciaments jurisprudencials consideren la presó preventiva com
una mesura excepcional i que només ha de ser sostinguda quan sigui estrictament
necessari i mai amb finalitat punitiva. La privació de llibertat de persones manifestament
pacífiques no és l’única circumstància que genera una gran preocupació social, s’hi suma
també el fet de què estan preses en centres penitenciaris de fora de Catalunya. Tots ells
compleixen la presó preventiva a centres penitenciaris dependents del Ministeri d’Interior,
situats a Soto del Real i Estremera, a una 600 km de distància de Catalunya, on hi tenen els
seus domicilis, famílies i vincles afectius.
Atès que aquesta política penitenciària, entesa com un “càstig social” des de l’àmbit dels
Drets Humans és intolerable en un Estat de dret.
Atès que segons el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el
Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals,
l’empresonament d’una persona s’ha d’efectuar a la presó més propera a la seva llar.
Existeixen diverses normatives que qüestionen aquest procediment penitenciari, com ara el
principi de seguretat de les persones detingudes o empresonades admès el 9 de desembre
de 1988 per l’Assemblea General de l’ONU que diu textualment: “Si la persona detinguda o
presa així ho requereix, se li mantindrà en una presó situada a una distància raonable de la
seva residència habitual”. O una de les regles mínimes de les Nacions Unides sobre el
tractament de reclusos: “En la mesura del possible, els reclusos seran internats en
establiments penitenciaris a prop de la seva llar o al seu lloc de reinserció social”. El 6
d’octubre de 2017 el Ple del Parlament Europeu va aprovar l’anomenat Informe Bergeron
sobre les condicions i sistemes penitenciaris de la Unió Europea, en el qual condemna
l’allunyament dels presos perquè “constitueix un càstig afegit per a les famílies dels
reclusos”.
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Atès que la situació d’allunyament respon a una pràctica penitenciària coneguda com la
dispersió que a l’Estat espanyol s’ha practicat des de l’any 1978, principalment a persones
acusades de delictes de terrorisme. Una circumstància que no només afecta a les persones
empresonades, que són aïllades del seu entorn i orígens, sinó també sobre les seves
famílies i amistats, que han de pagar els costos econòmics i emocionals d’aquest
allunyament i els riscos personals que suposa.
Atès que el Col·lectiu pels drets humans i l’apropament de les persones preses basques,
SARE, alerta que d’ençà que començà a aplicar-se aquesta pràctica penitenciària, s’han
produït 400 accidents a les carreteres espanyoles i han mort 16 familiars de preses
basques.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana-Avancem-Acord Municipal a
l’Ajuntament de Riudoms proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Rebutjar la decisió de mantenir en presó preventiva als càrrecs electes Oriol
Junqueras i Joaquim Forn i dels representants de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i
Jordi Cuixart, dels qui demanem l’excarceració ja que sempre han actuat de manera
pacífica.
Segon. Mentre aquesta excarceració no es produeixi, exigir l’immediat trasllat de Jordi
Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras a centres penitenciaris catalans i
cessar aquest càstig social afegit que significa l’allunyament penitenciari i que vulnera drets
reconeguts pel Dret internacional».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
10.5/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM de suport i
adhesió al manifest de Somescola.cat per refermar el suport a l’escola
catalana i al model de cohesió social que aquesta representa
El Sr. Marcel·lí Garriga, del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la moció, el
text literal de la qual és el següent:
«Atès que Somescola.cat amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones, entitats i
institucions que es comprometen a actuar de manera activa en suport d'una escola catalana
en llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d' origen i
que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure.
Atès que Somescola agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu, des de fa
sis anys amb l'objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen
a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir
una societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la
seva llengua d'origen.
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Atès que les entitats que avui formen Somescola, representants de l’àmplia pluralitat
d'actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creuen necessari
reforçar el treball conjunt per consolidar, protegir i millorar el model educatiu català,
patrimoni de la nostra societat i garantia per al futur i la igualtat d'oportunitats deis infants i
joves i de la cohesió social del país.
Atès que el model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics
que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l'autonomia de pensament i
d'aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o
condicions individuals. Així ho estableix també e) currículum vigent a Catalunya: "La finalitat
de l'educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les emes necessàries per
entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; i posar les bases
perquè esdevinguin persones capaces d'intervenir activament i crítica a la societat plural,
diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure".
Atès que les nostres escoles, avalades pel llegat de l'escola catalana de principia de segle
XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i arnb uns sòlids
principis de convivència. Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment
diversa i han aprés vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte.
La llengua i la cultura de Catalunya han determinat el procés de desenvolupament
d'aquestes capacitats, dina una escola catalana, amb valors democràtics i integradors, que
els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret.
Atès que avui, aquesta principis i característiques del model educatiu català, dins la seva
diversitat, són compartits de forma amplíssima per la societat catalana més enllà d'opcions
polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les diferents perspectives que la
pluralitat d'actors del sistema educatiu tenen sobre com ha de ser la seva concreció.
Atès que els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la seva
història per diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de
Barcelona, les Montessori i Escoles d'Estiu de la Mancomunitat, el moviment d'Escola Nova
i els Instituts-escola de la Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica
deis anys 60, les escoles d'iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per
l’escolarització de tots els infants i pels drets laborals, el treball per l'escola inclusiva, el
consens social i polític i de la comunitat educativa del modal d'immersió lingüística, etc.
Atès que el context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el
model educatiu català es consolidi i millori, perdonar resposta als reptes i necessitats dels
infants i de la societat Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació,
el pensament crític, la resolució pacífica deis conflictes, el respecte a la diferència i els
valors de convivència són centrats en la vivència deis infants i un model educatiu
compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant hi ha de trobar oportunitats de
creixement i de dignitat, inclosa la plena competència comunicativa en les llengües d'ús
normal a la societat.
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Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i tan possible
aquest model educatiu català, i són als qui han fet els esforços gràcies als quals l'escola ha
mantingut tothora la seva funció de cohesió social i de convivència democràtica en un
context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i entitats reconeixem i
agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva
professionalitat.
Atès que I’escola catalana i el seu model d'integració lingüística ha fet un gran esforç en la
darrera dècada par acollir, des duna perspectiva inclusiva, a infants i joves vinguts de
diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important, per afavorir la
cohesió social des duna perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un
deis puntals del model educatiu català.
Atès que els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzada, l'adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la
segregació lingüística, volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la
igualtat d’oportunitats deis infants i amb els valors cívica i democràtics de convivència de la
nostra societat. Per això, les entitats que formen Somescola fan una crida a que el conjunt
de la societat faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es
comprometí a consolidar-lo, a protegir-lo i a contribuir a la seva millora.
Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en tant
que en el marc de la Llei d'Educació de Catalunya, treballen en coresponsabilitat amb el
Departament d’Ensenyament per a garantir un sistema educatiu.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Riudoms
proposa d'adopció deis següents
ACORDS
Primer.- Subscriure el manifest de Somescola.cat per refermar el suport a l'escola catalana
i al model de cohesió social que aquesta representa. (https://www.somescola.cat/manifestper-la-consolidacio-proteccio-i-millora-del-modeleducatiu-catala/)
Segon.- Aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament a la plataforma de Somescola.cat formada
per entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu català.
Tercer.- Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis,
a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la
Independència».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
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10.6/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM de rebuig
contra el nomenament de Maria Elósegui Itzaso com a representant al Tribunal
Europeu dels drets humans (TEDH)
El Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la moció,
el text literal de la qual és el següent:
«Atès que el passat 23 de gener l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va escollir
a María Elósegui Itzaso com a nova membre espanyola del Tribunal Europeu dels Drets
Humans (TEDH). Aquesta jutgessa formava part d’una terna de candidats proposada pel
govern espanyol i de la qual formaven part José Martín Pérez i Francisco Pérez de los
Cobos, a banda de la mateixa Elósegui.
Atès que a partir del seu nomenament diversos mitjans de comunicació van fer públic que la
jutgessa havia falsificat el seu currículum, al declarar que va participar en el projecte de
creació de la Llei d’Igualtat del 2007, fet que han desmentit les persones que van participar
en la seva redacció.
Però el més preocupant són les diverses declaracions de caràcter LGTBIfòbic que María
Elósegui ha fet durant anys a través d’entrevistes, articles i llibres, en les quals afirmava per
exemple que “és evident que els que insisteixen a anar contra la seva biologia
desenvoluparan diferents patologies” o “que les persones transsexuals haurien de
sotmetre’s a teràpies psicològiques i psiquiàtriques en comptes de la cirurgia”, unes
afirmacions que vinculaven clarament l’homosexualitat i la transsexualitat amb diverses
patologies. Una opinió que també es fa evident al seu llibre “Diez temas de género: hombre
y mujer ante los derechos reproductivos”.
Per tot això, considerem que la presència de María Elósegui és incompatible amb la pròpia
naturalesa del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), a causa que aquest Tribunal
sovint sospesa procediments relacionats amb el col·lectiu LGTBI i que ho ha de fer amb la
màxima justícia i equitat.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana-Avancem-Acord Municipal a
l’Ajuntament de Riudoms proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Expressar al Govern espanyol, a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i
al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) el malestar de l’Ajuntament de Riudoms pel
nomenament de María Elósegui Itzaso com a jutgessa del Tribunal Europeu dels Drets
Humans (TEDH) degut a les seves opinions clarament homòfobes.
Segon- Instar al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) a prendre totes les mesures
necessàries per tal que aquest nomenament no afecti els drets dels ciutadans LGTBI de la
Unió Europea.
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Tercer- Fer arribar aquesta Declaració Institucional al Govern espanyol, a l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa i al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH)».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
10.7/ Moció presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP), ERC-Avancem-AM, i Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCAT)
per deixar sense efecte el nomenament de Josep Maria Sentís Simeón com a
fill il·lustre de Riudoms
El Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, exposa la
moció, el text literal de la qual és el següent:
«Sovint escoltem i comprovem que la història l’escriuen els vencedors. Només així es pot
entendre que al segle XXI, 42 anys després de la mort del dictador Franco, Josep Maria
Sentís i Simeón mantingui el nomenament de fill il·lustre de Riudoms i continuï present a
l’espai públic del nostre poble.
La informació dels nomenament com a fill il·lustre de Riudoms consta de la següent
manera:
«El militar i polític d’ideologia carlina Josep M. Sentís Simeón (1896-1989), governador civil
de Guadalajara -on va fundar el periòdic La Nueva Alcarria- i Palència, procurador a Corts,
dues vegades director general i que a punt estigué d’obtenir un ministeri, va ser testimoni i
partícip dels principals esdeveniments polítics del segle XX a l’estat espanyol. Va intervenir
decididament en la construcció d’un grup escolar públic a Riudoms i en la reconstrucció de
diversos temples del Baix Camp entre els quals el del seu poble nadiu. L’avinguda més
propera a aquestes escoles porta el seu nom. Va ser declarat fill predilecte de Riudoms als
anys 60.»
Aquesta amable descripció de la figura de Josep Maria Sentís obvia detalls rellevants com
per exemple que els càrrecs ocupats ho foren arran de la lamentable guerra civil espanyola
que seguí al cop d’estat militar contra un govern democràtic legítimament constituït. Així
doncs, s’obvia la participació militar del Sr. Sentís al denominat «Alzamiento Nacional» i la
seva adhesió al acusa del General Franco i els seus llargs quaranta anys de dictadura,
accions que li van permetre ocupar càrrecs destacats en el si de l’administració franquista.
Per altra banda, mentre es mantenen els honors a aquest dirigent franquista, cal recordar
que fa uns mesos el poble de Riudoms va formar part d’un dels episodis socials i polític més
destacables de la nostra història recent. L’1 d'octubre de 2017, gràcies a l’organització i
mobilització ciutadana, en consonància amb el Govern i el Parlament de Catalunya, es va
realitzar el referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Un dia en què molta gent del
municipi va sortir massivament al carrer per reafirmar el dret a decidir l’estatus polític del
país en el qual vol viure, de forma lliure i sobirana.
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Un acte de dignitat popular que va obtenir com a resposta la brutal repressió policial per
part de l’Estat espanyol a diversos pobles i ciutats de Catalunya, alguns molt propers al
nostre poble, com per exemple Mont-roig del Camp.
Aquesta actuació policial, que despertava clares reminiscències del franquisme, va
amenaçar al llarg d'aquella jornada la gent que participava de la votació que va defensar el
col·legi electoral fins a les darreres conseqüències.
Creiem que és necessari un gest per part del Consistori que serveixi per recordar i dignificar
la resistència que va oferir la població en aquest esdeveniment democràtic històric.
Així i tot, creiem que aquest reconeixement no pot conviure amb el manteniment del títol de
fill il·lustr al Sr. Josep Maria Sentís, una persona que va ser partícip i còmplice d’un règim
que encara ara patim a través de les institucions judicials i policials de l’estat espanyol, que
persegueixen i castiguen sense miraments tan a dirigents polítics com a societat civil
organitzada només per la seva ideologia.
Entenent aquest context, exposem que:
Atès que el 1936 el Sr. Sentís va planejar el cop d’estat del 18 de juliol a Tarragona i
participà en la Guerra Civil al bàndol nacional, és a dir, contra el govern legítim de la II
República.
Atès que acabada la guerra i iniciada la dictadura de Franco (1939-1940), el Sr. Sentís va
ser governador civil de la província de Guadalajara i més endavant (1940-1942) també ho
va ser de Palència.
Atès que del 1942 al 1943 el Sr. Sentís va ser Director general de Presons col·laborant amb
la repressió franquista durant la postguerra.
Atès que tal i com recull Pelai Pagès, el febrer de 1939 començà el període de repressió
més dur conegut en la nostra història, on la presó es convertí en l’avantsala de l’execució o,
en el millor dels casos, en la residència forçada durant deu o quinze anys. De fetes
vencedors varen seguir una pràctica ja habitual durant els anys de guerra, consistent en
«limpiar España de elementos indeseables», convertint a partir de l’any 1939, el territori
peninsular en un gran camp de concentració: 700.000 persones recloses en camps de
concentració franquistes, mentre s’omplien a vessar presons, penitenciaries i els centres de
reclusió més inversemblants.
Atès que a Catalunya, el cas de la Presó Model de Barcelona és emblemàtic: va passar de
6.464 reclusos l’any 1942 als 2.927 l’any 1943 degut a les condemnes a mort, morts
degudes a les penoses condicions dels reclusos, execucions o treballs forçats. Entre els
dos anys que el Sr. Sentís fou Director General e Presons del règim de Franco, més de 105
persones varen ser afusellades només en aquesta presó catalana.
Atès que posteriorment (1964-1967) el Sr. Sentís va ser Procurador a les Corts franquistes
en qualitat de membre del «Consejo Nacional del Movimiento».
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Atesa la brutal repressió franquista envers una població vençuda que fou especialment
punyent a Catalunya, perseguint de manera implacable tot allò que tingués a a veure amb la
identitat de la nació catalana: la llengua, els símbols nacionals, etc.
Atès que els darrers anys, el Parlament de Catalunya ha aprovat diverses lleis per restituir
la memòria històrica del nostre país en l’època del franquisme, com per exemple la «Llei per
la nul·litat de tots els judicis franquistes» aprovada per unanimitat el passat 29 de junt de
2007.
Atès que la Llei 52/2007 de Memòria Històrica recull a l’article 15.1 que: «Les
administracions públiques, en l’exercici de les Eves competències, han de prendre les
mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes do
mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de l’aixecament militar, de la
Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entres aquestes mesures, s’hi pot incloure la
retirada de subvencions o ajudes públiques».
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull en l’article 54.1 que: «La Generalitat i els
altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria història
de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i
les llibertats democràtiques. Amb aquesta finalitat, han d’adoptar les iniciatives institucionals
necessàries per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit
persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de
Catalunya».
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 9/XI del Parlament que recull en
els articles 8c i 8d: «8. El Parlament de Catalunya, amb relació a la presència de simbologia
i nomenclatura feixistes a l’espai públic: c) Sol·licita a tots els ajuntaments de Catalunya que
substitueixin immediatament els noms del nomenclàtor municipal relacionats amb
personatges o fets lligats al cop d’estat del 1936, el feixisme o la dictadura franquista,
basant-se en l’inventari elaborat pel Memorial Democràtic, amb un procés participatiu
posterior per tal de decidir la nova nomenclatura.
d) Sol·licita a tots els ajuntaments de Catalunya que retirin immediatament el títol de fill
adoptiu o altres condecoracions a tots els personatges relacionats amb el cop d’estat del
1936, la Guerra Civil o la dictadura franquista».
Atès que el poble de Catalunya s’ha vingut manifestant de manera massiva els darrers anys
i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, a
favor del reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de
recolzar l’exercici del dret a decidir.
Atès que l’1 d’octubre de 2017 el poble de Catalunya va fer efectiva la celebració del
Referèndum d’autodeterminació amb un caràcter plenament democràtic malgrat tota
l'ofensiva judicial, policial, repressiva i persecutòria de l’estat, i que alhora va ser
condemnada per molts agents internacionals.
Atès que en dies posteriors es va intensificar la repressió de l’estat espanyol, que va
ampliar la persecució judicial més enllà dels càrrecs polítics, imputant delictes i posant a la
22
U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 15-03-2018.odt

presó representants de la societat civil com els president de l’ANC i Òmnium Cultual, Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart, així com membres del govern legítim de la Generalitat de
Catalunya, com el vicepresident, consellers i altres càrrecs.
Atès que l’estat espanyol va tramitar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola,
per tal d0intervenir totalment les institucions i l’autogovern de Catalunya, cessant el govern i
el parlament, i convocant noves eleccions per a l21de desembre.
Atesa la ràtzia repressiva de l’estat espanyol que ha patit la ciutadania i les institucions de
Catalunya juntament amb la negació dels drets democràtics elementals.
Ateses les nombroses declaracions, mocions i mostres de suport institucional del nostre
ajuntament, així com d’una part de la ciutadania de Riudoms, davant el procés polític i la
independència de Catalunya viscut en els darrers anys, i més concretament durant aquesta
última legislatura. Així com les manifestacions de rebuig i en contra de la dictadura i el règim
franquista patida durant tants anys, i per la qual cal un exercici de restitució de la memòria
històrica al municipi que també ha estat reiteradament manifestant en seu plenària.
Igualment vistes les demandes populars, arran de la celebració del Referèndum
d’Autodeterminació i del procés polític que estem vivint a Catalunya.
Atès que la societat civil organitzada, a través el CDR de Riudoms, ha protagonitzat una
acció reivindicativa rebatejant simbòlicament l’avinguda Josep Maria Sentís per l'avinguda
del Primer d’octubre.
Per tot allò anteriorment exposat, els grup municipals signants proposen al Ple municipal
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Retirar el nomenament de Josep Maria Sentís i Simeón com a fill il·lustre de
Riudoms.
SEGON.- Retirar en conseqüència, el seu retrat de la galeria de fills il·lustres de Riudoms
del Saló de Plens Municipal.
TERCER.- Substituir el nom de la fins ara anomenada «Avinguda de Josep M. Sentís
Simeón» per «Avinguda del Primer d’octubre», per tal de materialitzar el suport i el record
d’aquell dia històric al municipi.
QUART.- Executar els acords de la moció abans del 31 de desembre de 2018».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
10.8/ Moció presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP) per tal que l’Ajuntament de Riudoms impulsi tallers gratuïts
d’autodefensa feminista
La Sra. Roser Torres, del grup municipal de la CUP, llegeix la moció, el text literal de
la qual és el següent:
23
U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 15-03-2018.odt

«Segons dades de la Generalitat de Catalunya, l’any 2017 hi va haver un increment del
nombre de víctimes de violència masclista, denúncies i detencions, respecte el 2016.
Aquestes dades revelen que, de mitjana, cada dia es van interposar cinc denúncies i es van
detenir dos homes per violència masclista.
Les agressions per violència masclista no són problemes individuals, sinó que són el
resultat de l’estructura patriarcal en la que vivim i, com a tal, són un problema col·lectiu. Cal
trencar amb la normalització que empara i invisibilitza la violència de gènere i és
imprescindible el compromís de les administracions públiques per eradicar-la. Les
campanyes de prevenció i sensibilització són necessàries i útils si es doten de prou
recursos econòmics, però cal anar un pas més enllà.
Una bona iniciativa que s’està duent a terme a diferents municipis és la impartició de tallers
gratuïts d’autodefensa feminista per a dones, tal com està duent a terme l’Ajuntament de
Palma, dins del projecte «No i punt! Palma lliure d'agressions sexistes». Es tracta de tallers
que combinen l'adquisició de tècniques físiques per a poder respondre davant una amenaça
amb altres dinàmiques per treballar l’autoconfiança així com prendre consciència de les
pors. Aquests tallers d’autodefensa feminista no es limiten només a donar eines davant
agressions a l’espai públic, sinó que també proporciona recursos a l’hora d’identificar
comportaments o dinàmiques nocives amb persones properes. Recordem que la majoria
d’agressions no es donen amb desconeguts, sinó que es donen en espais de confiança per
a la agredida (amistats, família, parella...). És important, també, que els tallers siguin d’una
durada mínima i no sigui una cosa d’un dia puntual, ja que aquestes tècniques s’adquireixen
de manera gradual.
Massa sovint ens trobem amb la paradoxa que s’acostuma a dipositar tota la responsabilitat
sobre les dones a l’hora d’evitar agressions per violència de gènere, en comptes de centrar
o compartir els esforços en accions que evitin que els homes les cometin. En aquest sentit
és importantíssima la tasca educativa preventiva que se centra en les masculinitats.
Tanmateix, donat l’augment d’agressions considerem imprescindible impulsar mesures
directes de xoc com la que ens ocupa.
En aquest sentit, proposen que l’Ajuntament impulsi tallers gratuïts d’autodefensa feminista
per a dones que combinin l'adquisició de tècniques físiques per a poder respondre davant
una amenaça amb altres dinàmiques per treballar l’autoconfiança així com prendre
consciència de les pors.
Per tot allò anteriorment exposat la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal
l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Que l’Ajuntament impulsi tallers gratuïts d’autodefensa feminista per a dones.
SEGON.- Que aquests tallers comencin a impartir-se el mes de novembre de 2018
coincidint amb la proximitat del dia internacional contra la violència de gènere, i s’incloguin
anualment en la programació formativa que l’Ajuntament realitza al municipi».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
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11/. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
12/. PRECS I PREGUNTES
12.1/ Preguntes formulades pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM
El Sr. Marcel·lí Garriga exposa les següents preguntes:
1.- Una és referent al Passatge del Terror que van celebrar fa uns dies aquí a la
Cisterna Vella:
Volíem saber si l’organització i la iniciativa són de l’Ajuntament o d’alguna entitat del
poble i llavors els diners recollits sabem que anaven per l’ajuda contra el càncer.
Tenint en compte que a Riudoms tenim una associació de la Lliga contra el càncer,
se li va notificar i se li va donar l’oportunitat de participar-hi?
2.- Una altra és referent al Mundialet de futbol 7.
Un any més tenim que repetir la pregunta: perquè Riudoms es queda fora de la
participació d’un esdeveniment com aquest? Amb més de 300 equips, 5000
participants i 50 països col·laboradors, no podem entendre com Riudoms, que té
una de les millors instal·lacions de futbol, no som capaços d’acollir un torneig de
futbol que ocuparà durant una setmana diversos camps de la província. Cambrils i
Salou són els principals, però enguany també Mont-roig com a novetat perquè
estrena la gespa artificial que abans no tenia. Creiem que això seria publicitat i
visitants pel poble de Riudoms que segur que ens vindrien molt bé.
3.- Després una altra tercera és referent a la xarxes wifi.
Per quan Riudoms tindrem espais de connexió ràpida i gratuïta?
El Sr. Jordi Ortiz exposa la següent pregunta:
4.- La quarta pregunta és pel Regidor de Serveis.
Segons una informació de l’empresa SECOMSA, que és l’empresa que gestiona la
recollida de la brossa, ha tret un informe per població dels municipis que recull la
brossa, dels percentatges dels diferents tipus de brossa de cada municipi, i llavors,
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bé, per la informació que subministra respecte Riudoms és que l’any 2017 es van
recollir 2.554 tones de brossa a Riudoms, de les quals no entraré a desxifrar de
cada fracció, però el que és important és el tema del rebuig, la que queda que no es
pot reaprofitar, que segons les dades de SECOMSA, representa el 66,41%
d’aquestes 2.554 tones.
Si comparem, que també dóna la informació respecte el 2016, les tones de rebuig
han baixat del 68% al 66,40%. Això ho trobem correcte, però si ho comparem amb
municipis dels quals SECOMSA també s’encarrega de la recollida de la brossa de
dimensions similars a Riudoms, veiem que, per exemple a Vandellòs Hospitalet,
està en el 50,32%, La Selva del Camp el 45,72% de rebuig i Alcover, el 53,40%.
Les preguntes que fem són:
- L’Ajuntament o l’equip de govern té algun protocol o algun programa per tal
d’aconseguir reduir aquest percentatge? I existeix algun programa per conscienciar
al població de Riudoms per tal de que reciclin la brossa i aconseguir els objectius de
rebaixar aquest percentatge? A més, tenint en compte que el cost de la brossa de
rebuig és penalitzat en el tema de quan el tracta SECOMSA.

12.2/ Preguntes formulades pel grup municipal de la CUP
La Sra. Rosa Torres exposa les següents preguntes i precs:
1/ En primer lloc, sobre l’acte que es va celebrar, l’acte institucional del 8 de març,
una observació i pregunta.
En primer lloc, celebrar que l’Ajuntament no deixés passar per alt aquest dia per fer
un acte sobre la temàtica que avui hem parlat àmpliament sobre feminisme. Tot i
així, lamentar que amb el poc temps que vam ser avisats i sabent el funcionament
de l’acte poder fer algunes aportacions, i de la manera que vam llegir el manifest,
que abans he dit que els manifestos s’agafen els que són majoritaris o que no es
modifiquen perquè ja tenen un redactat que és consolidat, lamentem que el manifest
que es va llegir durant l’acte - de l’Associació Catalana de Municipis – només
recollia l’aturada de dues hores i obviava deliberadament la convocatòria de vaga
feminista que molts sindicats i la CUP secundàvem.
Aquest manifest va ser imposat i no es va deixar que féssim la menció al menys a
les dues convocatòries i voldríem saber, perquè algunes institucions o associacions
representades per dones no van ser convidades o no van participar en dit acte?
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2/. Pel que fa a comunicació, en relació a la contractació de l’empresa Mints Mind SL
pel treball d’assessorament per la millora i coordinació dels canals de relació,
comunicació i participació amb els ciutadans per un import de 7.896€, ens agradaria
saber més concretament, quines seran les tasques que realitzarà aquesta empresa
pels supòsits esmentats?.
3/. Preguntes al relació al BIM:
- Per quins motius s’ha realitzat el canvi en la maquetació del BIM?
- Perquè no s’ha contactat amb la resta de grups de l’oposició per fer-los partícips
de la proposta?
- Des de la Regidoria de Comunicació, es té previst donar compliment a la moció
aprovada per unanimitat el 2 d’abril de 2015 a favor de les millores en el butlletí
d’informació municipal i altres mitjans de comunicació local?
- Per quan es té previst executar-ho?
- Com a PREC, demanem que l’equip municipal impulsi el més aviat possible els
acords de la moció esmentada anteriorment per tal de crear un consell de redacció
format per un membre de cada un dels grups municipals. I també demanem que el
títol de l’apartat “oposició” es modifiqui pels noms dels respectius grups municipals,
atès que no hi ha cap grup municipal que s’anomeni “oposició” i aquesta
nomenclatura no ens sembla adient i a ningú se’ns ha consultat en cap moment.
Per altra banda, també demanem que la pàgina dels articles dels grups municipals
es respecti l’ordre que ja constava en l’anterior maquetació, segons la representació
obtinguda a les eleccions municipals.
4/. Pel que fa a la web de Riudoms, fem un PREC demanant l’actualització del
calendari festiu. A nivell particular, i també amb preguntes de diferents ciutadans,
s’ha anat cercant quan eren les festes tan de barris com de Sant Jaume i durant un
temps no han constat en la web.
5/. I pel que fa a la webcam de la plaça, voldríem saber si està en funcionament la
webcam i de qui depèn aquest servei, si s’ha fet algun requeriment per tal que
estigui en funcionament?.
6/. Sobre l’escultura que es té previst instal·lar a les escales de la Plaça de
l’Església en honor a Antoni Gaudí, imitant la coneguda fotografia del sometent,
estem preocupats pel fet que alguns historiadors apunten amb contundència que
aquella persona de la fotografia no és Gaudí. Voldríem saber si s’ha contrastat
abans de fer l’encàrrec?.
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7/. Una pregunta sobre l’Epicentre. Voldríem saber, quina gestió es fa sobre aquest
espai? Qui en pot fer ús? I si es pot fer ús com a demanda particular, quines
condicions es necessiten o es requereixen des de l’Ajuntament?
El Sr. Pere Campiñez exposa les següents preguntes i precs:
1/. Algunes preguntes sobre l’aclariment o sobre quines actuacions es té previstes
en alguns carrers del barri Ferran?.
2/. Quines actuacions ha fet i quines estan previstes en el futur pel que fa a la
recollida selectiva del polígon dels Germans Nebot, al sector dels Germans Nebot?
Les que s’han fet i les que hi tenen previstes?.
3/. I sobre cultura: quins són els criteris per fer efectiva l’actuació del nou element
festiu el Cavall dels Nebot a dins i a fora del municipi?
4/. Pel que fa a PRECS:
- Tornem a demanar si us plau poder rebre, juntament amb la convocatòria, el llistat
dels decrets per tal de facilitar la localització i la consulta, igual que apareixen els
extractes de les actes.
- Aprofitant la presentació de les mocions, demanem el desenvolupament del Pla
d’Igualtat aprovat.
- I per últim, volem fer un apunt sobre la intervenció final, i és que hem ficat l’apunt
de fixar una data de compliment de les mocions, tot i que s’ha dit que segurament
serà abans, és per marcar i fixar una data perquè en altres ocasions, si no es fica
aquesta data, doncs els incompliments i els acords encara estan pendents.
Finalitzats els precs i preguntes, el Sr. Alcalde anuncia que passarem a respondre
preguntes. Les que requereixen d’un aprofundiment, doncs es faran més endavant.
Respecte a la xarxa wifi, en aquest moment i a l’encàrrec tècnic fet a una empresa
que es dedica a fer aquest tipus de serveis, per tal que ens facin una proposta
tècnica sobre quina és la solució que s’ha d’adoptar. No és una solució fàcil en el
sentit de que no és posar una wifi com podem posar en un espai privat, sinó que té
unes derivades importants que és que tot el tràfic de dades que passa per aquesta
xarxa, la responsabilitat, si no es fa d’una manera determinada, és assumida per
l’administració que ofereix la xarxa. I per tant, el que estem treballant és la solució
tecnològica que ha de permetre poder-ho oferir, de fet es portava en el programa
electoral, i per això, ja hi estem treballant, i que a la vegada garanteixi que no
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s’assumeixen responsabilitats a l’Ajuntament de Riudoms en el cas de que algú fes
un ús inadequat del tràfic de dades d’aquesta xarxa.
Respecte a la consulta de SECOMSA, també des de començament d’any i davant la
posada en servei d’una iniciativa per part de SECOMSA i el Consell Comarcal, que
és un programa que es diu “La bona brossa” i, donat que la Regidoria de Serveis
Públics estava treballant des del segon semestre de l’any passat la possibilitat de fer
una remodelació del sistema de recollida d’escombraries, doncs, en aquest moment
estan molt avançats el treballs amb SECOMSA -els treballs tècnics-, per tal de
portar a terme les accions necessàries i es que segurament seran, doncs, abans de
l’estiu per tal de poder transformar aquest tant per cents de recollida. Que tot i que
ha millorat, perquè en l´últim any s’havia fet un esforç per gestionar alguna cosa
diferent que permetés la millora, és evident que no és la dada que volem, la del
66%, i per tant, com us deia, des de començament d’any s’està elaborant amb
SECOMSA a través del programa “La bona brossa” la planificació d’aquestes
accions, que abans de l’estiu estaran operatives junt amb el que ja havia dissenyat
la regidoria de Serveis Públics en el segon semestre de l’any passat.
De fet, això passa per aquí perquè en l’actualitat ja no té efecte, o els que hi entenen
diuen que ja no té efecte, l’acció de sensibilitzar a la gent. El procés de
sensibilització ha donat els resultats que ha donat, però ara ja cal fer un salt més
endavant i intentar fer les accions de tal manera que es visualitzi amb un benefici
més tangible pel ciutadà el resultat de separar les diferents fraccions de la brossa.
Els que fem, per entendre’ns recollida selectiva amb consciència mediambiental, ja
estem fent la recollida selectiva. Els que no fan la recollida selectiva i s’ha d’intentar
que s’hi sumin, doncs es fa amb altres iniciatives, que és el que està treballant
SECOMSA a nivell tècnic, i que ens hi hem sumat des de que en el Consell
d’Alcaldes - jo crec que era de l’any passat -, se’ns va exposar aquesta possibilitat
de participar-hi.
Respecte a les altres preguntes, les tasques que farà amb aquest encàrrec que s’ha
fet de comunicació, estan perfectament desglossades en l’encàrrec, per tant, només
cal que de la mateixa manera que heu rebut la informació veient l’encàrrec, allí
mateix hi figuren les tasques que es desenvolupen sota aquest encàrrec.
I en quan a la webcam, m’ho heu fet mirar però la webcam està funcionant amb
normalitat i està operativa en aquest moment.
12.3/ Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de la CUP en
l’anterior sessió plenària:
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1/. En quant a altres preguntes, n’hi havia unes que feien referència a la Comunitat
de Regants del Pantà de Riudecanyes i al Consorci d’Aigües de Tarragona en què
es preguntava, quins són els càrrecs i quina és la tasca del nostre representant
públic a la institució, el Sr. Sergi Pedret Llauradó. En aquest sentit, el Sr. Sergi
Pedret no ocupa cap càrrec en cap de les dues institucions. En tot cas, la seva tasca
com a regidor de Serveis Públics consisteix en mantenir les relacions necessàries
amb aquests dos proveïdors d’aigua, per tal de garantir la qualitat del servei.
Per altra banda, també es preguntava quantes reunions s’han celebrat amb cada un
d’aquests dos organismes durant l’actual legislatura des del maig del 2015?, en
quantes ha participat el Regidor i en quantes de cada organisme durant el 2017? Es
voldria saber també si el Sr. Pedret ha realitzat intervencions durant aquestes
reunions, sobre quins temes i quines han estat les intervencions?
El Sr. Sergi Pedret, regidor de Serveis Públics, respon a les preguntes formulades:
Les relacions de l’Ajuntament de Riudoms amb aquest dos organismes es fa de
manera preferent mitjançant contractes bilaterals entre l’Ajuntament i aquestes dues
institucions per tal de defensar de manera efectiva els drets i la qualitat del servei
que aquestes ens han de presentar. El contacte és constant per telèfon com
electrònicament i en reunions presencials. Com a regidor de Serveis Públics,
participo d’aquestes reunions per tal de gestionar el dia a dia del servei d’aquests
dos proveïdors d’aigua. El nombre de reunions és canviant segons les necessitats
de cada moment; sense anar més lluny, en el darrer any s’han portat a terme amb la
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes tres reunions, amb el Consorci
d’aigües de Tarragona, tres reunions. A més a més es mantenen contactes
constants des de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament de Riudoms amb els dos
organismes.
- Quanta aigua rebem del Pantà de Riudecanyes a través de la concessió de la
Comunitat de Regants d’aquest Pantà?
L’any que hi ha tot l’aigua, 182.500 m3.
- A què es destina l’aigua provinent del Pantà de Riudecanyes?
A l’abastament de la població de Riudoms.
- Existeix algun ús prioritari de les concessions d’aigua?
Els usos d’abastament de poblacions, per llei, són prioritaris als usos per reg. Tot i
això, l’Ajuntament de Riudoms no ha demanat mai l’aplicació d’aquest dret d’accés
a l’aigua pel davant dels pagesos.
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- Es fa servir per l’ús de boca o s’utilitza amb altres finalitats i usos? I si és així,
quins serien?
El concepte “d’ús de boca” no s’utilitza actualment, sinó que es fa servir el concepte
“aigua d’abastament”, el qual s’utilitza per aquella aigua que s’introdueix a la xarxa
de distribució municipal.
- On arriba, com i des d’on es distribueix l’aigua provinent del pantà que arriba al
poble?
A l’ETAP (Estació Transformadora d’Aigua Potable) que està situada a la carretera
de Les Borges.
- També es voldria saber si es fa un ús total dels drets de concessions de que es
disposen?
Sí. Tot i que els consums d’aigua tenen variacions, sempre es consumeix la
concessió d’aigua del Pantà de Riudecanyes.
- I si amb aquests drets de concessions falta aigua o bé en sobra?
L’Ajuntament de Riudoms disposa d’altres fonts de subministrament d’aigua, com
ara les mines, pous i el Consorci d’aigües de Tarragona.
- Què es fa amb la resta d’aigua de concessions que no utilitza l’Ajuntament?
L’aigua del Consorci, en cas de sobrar-ne, no es consumeix i es produeix així un
estalvi del component variable d’aquesta aigua.
- I que es fa quan es necessita més aigua de la que arriba, segons el conveni?
No tenim aigua amb cap conveni. La tenim per concessió. Si la pregunta es refereix
a això, el que es fa és augmentar el consum de les altres fonts de proveïment.
- Quin és el cost que assumeix l’Ajuntament per aquest aigua?
El cost és variable i aproximadament d’uns 0,37€ m3.
- I es demana també, que es digui de forma desglossada segons les tarifes de l’ús
de boca, de regadiu, etc.
CAT, un cost fix de 0,3374€ m3, més un variable de 0,0908€ m3; reserva del CAT,
fix de 0.2164€ m3 més un variable de 0,21€ m3; el Pantà de Riudecanyes 0,499€
m3 de la concessió i 0,1506€ m3 de la resta.
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- Quins conceptes inclou aquest cost? El cànon, el preu de l’aigua, el tractament, la
depuració?
Aquest cost és el de subministrament.
- Existeix diferència de preu segons l’ús que tingui aquest aigua? I, quines serien?
El preu està estipulat segons el subministrament i són els que s’han llistat
anteriorment.
- A quin ens, quan i com es paguen aquests drets d’aigua?
Als organismes subministradors, prèvia presentació per part d’aquests del
corresponent document de pagament i d’acord amb els terminis fixats per la norma.
- D’on surt l’aigua de consum de boca que arriba a les llars del municipi?
De totes les fonts de subministrament mencionades anteriorment.
- Existeixen diferents procedències que l’aigua que s’utilitza per ús de boca?
Sí, ja s'ha explicat.
- I quines són aquestes procedències? Es poden detallar percentatges de cada font?
Les procedències ja s’han explicat en les anteriors preguntes i els percentatges són
variables en funció de l’any i de l’estat de l’embassament de Riudecanyes, però s’ha
fet una mitja: el Pantà de Riudecanyes, 43,98%; el Consorci d’aigües de Tarragona
38,83%; mines, 14,78%; i pous 2,41%.
- Per quin motiu no s’utilitza un únic proveïdor d’aigua pel consum de boca?
La diversificació de les fonts és una garantia pel subministrament d’aigua als veïns.
Disposar diverses fonts evita ser vulnerables a suposats episodis de manca d’aigua
en una de les fonts o a fallida del subministrament d’aquesta per manca de qualitat
- D’on prové i com es regula l’aigua que s’utilitza pel reg de parcs i jardins?
L’aigua de reg es subministra a través de la mateixa xarxa atès que, per raons
sanitàries, ha de tenir un tractament equivalent que l’aigua domèstica: filtrada,
desinfectada i amb poder desinfectant. Per aquesta raó l’Ajuntament va adquirir uns
drets de reg que s’utilitzen per a regs de parcs i jardins.
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- Quines mesures de control de consums, com ara comptadors, té la xarxa d’aigües
de reg? De quina forma es consum d’aigua per reg que utilitza l’Ajuntament?
El control de consums es fa mitjançant el control d’hores de reg, la superfície a
regar i el nombre de punts de reg.
- S’utilitza aigua depurada i tractada, potabilitzada per ús de reg i agrícola?
Tota l’aigua utilitzada per l’Ajuntament ha de ser, com s’ha dit abans, filtrada,
desinfectada i amb poder desinfectant abans de ser utilitzada. Si la pregunta fa
referència a l’aigua sortint de l’estació depuradora, aquesta s’utilitza de manera
indirecta per l’ús agrícola, ja que l’entrega constant d’aigua depurada a llera,
recarrega de manera important els aqüífers de la zona
- Existeixen circuits i xarxes diferenciades per l’aigua d’ús de boca o l’aigua de reg?
Ja que tota l’aigua ha de ser tractada, aquesta passa per la mateixa xarxa.
- De quina forma es controla l’aigua d’ús per a reg de parcs i jardins i neteja viària?
La de parcs i jardins ja s’ha explicat en les respostes anteriors. Pel que fa a l’aigua
de neteja viària, pràcticament no se’n utilitza. L’ús viari és de mitjana de 125 litres,
l’equivalent al consum diari d’una persona.
- I si es pot controlar i quantificar separadament per ús de boca i reg els consums
utilitzats per l’Ajuntament?
És molt variable en funció de la pluviometria de l’any. Per exemple, aquest any des
del setembre s’està aturant el reg.
- Existeix alguna instal·lació per això, ja siguin de dipòsits, xarxes de boca o
comptadors?
En les àrees de reg hi ha programadors de reg amb electrovàlvules per programarlos i regular-los.
- S’incompleix el cabal ecològic a la sortida del Pantà de Riudecanyes?
Aquesta informació no està en coneixement ni és competència de l’Ajuntament de
Riudoms.
- Existeixen captacions d’aigües al sistema híbrid de la ribera de Maspujols per part
de l’Ajuntament de Reus, que estan provocant l’assecament de pous i mines del
terme?
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L’Ajuntament de Riudoms no disposa de cap informació relacionada amb aquest
supòsit i en tot cas, segur que dins del terme municipal de Riudoms no existeix cap
captació d’aquest tipus.
2/ La Sra. Mireia Massó, regidora de Promoció Turística, respon a les preguntes
formulades sobre promoció turística:
- Es voldria saber, com es troben les negociacions per incloure Riudoms en la Ruta
del Paisatge dels Genis?
En aquest moments ja es disposa dels condicionants tècnics i econòmics que s’han
de complir per poder ser candidat a formar part de la ruta. Atès que l’aportació
econòmica anual a fer és alta, s’està estudiant la viabilitat d’aquesta. Per altra
banda, si s’acaba fent la proposta d’entrar-hi, l’acceptació d’aquesta s’haurà de fer
per votació dels membres actuals.
- I en quin estat es troba el projecte de realitzar una figura de Gaudí a escala real a
les escales de la plaça?
Pendents d’entrar en la fase de fosa de la figura. A la vegada estem treballant el
disseny d’una ruta que incorpora aquesta figura de manera prioritària.
- Respecte el Pla de Dinamització Turística: A què respon aquesta proposta? Per
què es fa aquest Pla? Sota quin criteri i quines són les intencions en matèria
turística? Sobre quins àmbits temàtics es pretén actuar en la dinamització turística?
L’elaboració d’un Pla de Dinamització Turística respon a la necessitat detectada per
la Regidoria de disposar d’un instrument que permeti definir uns objectius clars i
concrets:
• Definir, en matèria d’oferta turística els espais visitables, les rutes i
experiències i els allotjaments.
• Definir, en matèria de promoció turística, la marca, les campanyes
publicitàries, les accions provisionals, etc.
• Definir, en matèria d’aliances, les col·laboracions amb altres organismes
públics per promocionar turísticament el municipi.
El propòsit es comptar amb un conjunt d’accions coordinades per tal d’aprofitar les
potencialitats del municipi i les oportunitats pròpies de l’entorn, per tal de que
Riudoms pugui ser una destinació turística atractiva.
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3/ La Sra. Maria Cros, regidora de Joventut i Lleure, respon a les preguntes
formulades sobre joventut i lleure:
- La Regidoria ha obtingut conclusions, informes i la memòria respectiva de la part
de diagnosi? En cas afirmatiu, per quins motius no s’ha facilitat aquesta
documentació, ni s’ha informat a la resta de grups municipals?
Sí, un cop feta la diagnosi per part de l‘empresa encarregada, aquesta ens ha de fer
arribar l’informe corresponent amb les conclusions, les quals es van enllaçar
directament amb l’elaboració i la redacció del Pla Local de Joventut. I actualment el
Pla es troba en fase desenvolupament, com ja sabeu, i s’ha fet arribar la informació
de la, diguem-ne, diagnosi a la resta de grups municipals per tal de rebre també les
seves aportacions, les vostres aportacions i suggeriments per acabar de definir les
línies estratègiques que inclourà el Pla local pels propers anys.
- Atès que a la plantilla municipal existeix la figura de “dinamització juvenil” vacant,
quina titulació, nivell d’estudis i categoria professional es preveu per aquesta plaça?
Es té previst convocar el lloc de treball per tal que sigui ocupat properament?
La plaça de dinamitzador juvenil vacant té la categoria, des del punt de vista
administratiu, de peó ordinari. Però actualment encara no s’ha descrit els requisits
de formació per aquesta plaça; tot i així, es té previst fer-ho properament per tal que
la plaça pugui ser coberta en el moment que sigui necessari.
- Es demana el detall de les activitats que s’han realitzat en l’edifici de l’antic Mercat
Municipal i l’antiga Llar de Jubilats durant l’any 2017. Saber quines entitats i
col·lectius utilitzen aquests espais i si existeix algun document que reguli l’ús
d’aquests espais.
L’ús d’aquests dos espais es gestiona a partir de les peticions que fan les entitats i
els diferents col·lectius. Llavors, durant l’any passat, el 2017, a l’espai del Local
Jove s’han realitzat les següents activitats: va ser espai pels Diables, per la Colla de
Diables, pel correfoc de Sant Sebastià, durant diferents mesos també s’ha dut a
terme el taller de capgrossos de la Festa Major de Sant Jaume, s’ha dut a terme
també la festa Movember, també l’exposició de Playmòbils com activitat benèfica, el
Concert de Nadal de l’entitat Casal Popular La Calderera, i a més, també hi ha
hagut altres usos puntuals d’espai de suport de festes i esdeveniments que s’han
ubicat a la Plaça de l’Església, com per exemple és el cas d’inscripcions per a la
caminada de La Mola que organitza el CERAP, o espais pel grup de teatre Trasbals
quan hi va haver l’actuació de l’11 de setembre a la Plaça de l’Església, de suport
pels actes de la Diada també de l’11 de setembre, espais per a la Comissió de
Carnaval quan hi ha els actes de carnaval també al costat...
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I pel que fa a l’edifici de l’antiga Llar de Jubilats l’ús ha estat el següent durant l’any
2017: setmanalment n’han fet ús l’entitat Bol i Boixet i l’entitat Taller de Colors; i a
més a més, de forma més temporal hi ha hagut 42 ocupacions de diferents entitats
com: el Gaudim, Dramedia, el Grup Independent d’Art, totes elles associacions
teatrals; i a més a més, també hi ha hagut altres usos, com poden ser els assajos
dels balls del seguici festiu de Sant Jaume, i també d’altres grups del seguici com
els Grallers i els Geganters, i també assaig de pastorets quan ha sigut necessari;
s’ha utilitzat per vestuari i assajos de les Caramelles i també dels Armats; s’ha
utilitzat l’espai també per reunions de diferents col·lectius, com la Comissió de
Carnaval, reunions de mines, reunions també per la Cavalcada de Reis; i també
s’ha utilitzat en algun cas com a local electoral per actes de les eleccions que hi va
haver.
4/ La Sra. Maria Cros, regidora de Joventut i Lleure, respon a les preguntes
formulades sobre el Parc infantil de Nadal:
- Si es podria detallar quantes entitats han participat en l’actual edició?
Les entitats que van participar al Parc de Nadal són les següents: l’Esplai del Casal
Riudomenc, l’AMPA de l’escola Beat Bonaventura, l’AMPA de l’escola Cavaller
Arnau, l’Associació Tallers de Colors, el CERAP en diferents seccions -la secció
d’escacs, el ball de bastons, colla de diables i secció de muntanya-, també
l’Associació Trencadís, el club Patí i el Club Deportiu Riudoms.
- Quina variació d’assistència hi ha hagut respecte altres anys i si es poden dir les
dades d’assistència d’edicions anteriors desglossats diferents dies de celebració?
El nombre d’assistents ha sigut aproximadament d’un miler per edició. Existeix un
recompte d’entrades venudes que correspon només als participants de 0 a 15 anys
que són els que paguen entrada, ja que els infants menors de 2 i els joves o adults
majors de 15 no paguen entrada. Llavors aquests recompte d’entrada de
participants de 2 a 15 anys per l’any 2017 va ser: el divendres 29, 289 entrades i el
dissabte 30, 263 entrades; la qual cosa suma un total de 552 participants en
aquesta edició del 2017, que si ho comparem amb els anys anteriors, el 2016 van
ser molt iguals, 555, i l’any anterior – el 2015 – van ser 520.
- Es fa cap exercici o trobada per tal de poder fer una avaluació i valoració conjunta
amb les entitats que hi participen?
Sí. En primer lloc es facilita una enquesta de valoració a les diferents entitats que hi
col·laboren, de les quals se’n fa un buidatge de la informació que hi fan constar.
Aquest buidatge es fa en una reunió de valoració amb l’entitat de l’Esplai del Casal
Riudomenc, que és qui coordina el Parc de Nadal juntament amb l’Ajuntament. I
d’aquesta valoració, doncs se’n treuen conclusions per millorar el següent any.
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D’acord. Doncs moltes gràcies i no havent-hi més preguntes, es dóna per acabada
la sessió. Moltíssimes gràcies i bona nit.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint-i-una hores i deu
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, que certifico.
L'alcalde,

Josep M. Cruset Domènech

La secretària,

Carmen Alcoverro Beltran
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