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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

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

Secretària:
Carmen Alcoverro Beltrán

       Ref.  PLE  03/17

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
del vespre del dia setze de març de l’any dos
mil disset, 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. 

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

1/. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 16 DE FEBRER DE 2017

Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de l’acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el dia 16 de febrer de 2017, se n’omet la lectura i s’aprova el seu contingut
per unanimitat dels presents.

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,
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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 19 de gener de
2017, les quals es detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2017_01_19-01 19/01/2017 Decret d’aprovació de certificació d'obra per obres PEIM

2017_01_19-02 19/01/2017 Decret d’inici expedient pressupost 2017

2017_01_20-01 20/01/2017 Decret concessió llicencia  de cessió usos dels camps de futbol a la FCF

2017_01_20-02 20/01/2017 Decret d’adjudicació contracte menor de serveis i subministrament activitats

2017_01_20-03 20/01/2017 Decret d’adjudicació contracte privat de serveis actes Sant Sebastià

2017_01_20-04 20/01/2017 Decret de renovació de targeta aparcament per a persones amb discapacitat

2017_01_23-01 23/01/2017 Decret sobre assumptes de personal

2017_01_23-02 23/01/2017 Resolució d'atorgament de llicència urbanística d'obres per obertura rasa

2017_01_24-01 24/01/2017 Decret donant l’assabentat d’un canvi de titularitat activitat 

2017_01_24-02 24/01/2017 Decret assabentats canvi denominació social d'una entitat

2017_01_25-01 25/01/2017 Decret d’adjudicació contracte menor serveis per homenatge dones 

2017_01_26-01 26/01/2017 Decret sobre assumptes de personal

2017_01_26-02 26/01/2017 Decret de desistiment de comunicació de canvi de nom d'activitat

2017_01_27-01 27/01/2017 Decret aprovant assistències regidors mes de gener 2017

2017_01_27-02 27/01/2017 Decret aprovant devolució drets d'examen convocatòria procés selectiu

2017_01_27-03 27/01/2017 Decret de constitució borsa de treball places amb caràcter temporal 

2017_01_27-04 27/01/2017 Decret sobre assumptes de personal

2017_01_27-05 27/01/2017 Resolució que dona conformitat a una comunicació d'obres  

2017_01_30-01 30/01/2017 Decret d’inici d’expedient per danys domini públic 

2017_01_30-02 30/01/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_01_30-03 30/01/2017 Resolució concedint targeta aparcament per a persones amb discapacitat

2017_01_30-04 30/01/2017 Decret d’adjudicació mitjançant contracte menor de subministrament 

2017_01_30-05 30/01/2017 Decret sobre disciplina urbanística

2017_01_30-06 30/01/2017 Decret sobre disciplina urbanística

2017_01_30-07 30/01/2017 Decret sobre disciplina urbanística

2017_01_30-08 30/01/2017 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a la comunicació d'obres

2017_01_30-09 30/01/2017 Decret sobre disciplina urbanística,

2017_01_30-10 30/01/2017 Decret d’arxiu d’expedient per estimar prescripció acció restauració

2017_01_31-01 31/01/2017 Decret de l'Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_01-01 01/02/2017 Decret de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 6/2/2017

2017_02_01-02 01/02/2017 Decret d’ordenació de pagament de despeses

2017_02_01-03 01/02/2017 Decret d'aprovació de relació núm. 1/2017 de liquidacions de plusvàlues

2017_02_02-01 02/02/2017 Decret aprovant devolució drets d'examen convocatòria procés selectiu

2017_02_02-02 02/02/2017 Resolució aprovant la devolució de fiances d'obra i gestió de residus

2017_02_02-03 02/02/2017 Decret de l'Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_02-04 02/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_03-01 03/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_06-01 06/02/2017 Decret declarant caducitat expedients sancionador i restauració

2017_02_06-02 06/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_06-04 06/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_06-06 06/02/2017 Decret d’ordenació de pagaments relacions núm 002, 003  i 004/2017

2017_02_06-07 06/02/2017 Resolució d'atorgament llicència per a fer un tancament metàl·lic  

2017_02_06-08 06/02/2017 Decret d’Alcaldia per contractar el servei de manteniment on-line ACTICLIC

2017_02_07-01 07/02/2017 Resolució d'alcaldia que dona l'assabentat a una comunicació d'obres

2017_02_08-01 08/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal
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2017_02_08-02 08/02/2017 Resolució sobre el recàlcul rebut d'aigua del 2n trimestre 2015 d’un servei

2017_02_08-03 08/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_08-04 08/02/2017 Resolució sobre la baixa d'ofici dels rebuts d'ABC d’un servei

2017_02_08-05 08/02/2017 Decret de convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació

2017_02_09-01 09/02/2017 Decret d’ocupació de via pública

2017_02_09-02 09/02/2017 Decret nomenant interventora accidental 

2017_02_10-01 10/02/2017 Decret d’inici expedient per la restauració legalitat urbanística

2017_02_10-02 10/02/2017 Decret de petició bestreta extraordinària BASE 

2017_02_13-01 13/02/2017 Resolució sobre expedient de danys domini públic

2017_02_13-02 13/02/2017 Resolució de derivació de deute taxa d'aigua per titular erroni, i recàlcul

2017_02_13-03 13/02/2017 Decret fixant Orde del dia de sessió plenària extraordinària del 16/02/2017

2017_02_13-04 13/02/2017 Decret d’ordenació de pagaments relació núm. 00005/2017

2017_02_14-03 14/02/2017 Decret d’aprovació memòria activitat recreativa extraordinària 

2017_02_14-04 14/02/2017 Decret de nomenament representant municipal a la Comissió Garanties

2017_02_14-05 14/02/2017 Decret de no admissió de recurs potestatiu de reposició per manca legitimitat

2017_02_14-06 14/02/2017 Resolució d’expedient de danys domini públic

2017_02_14-07 14/02/2017 Resolució d’expedient de danys domini públic

2017_02_14-08 14/02/2017 Decret d’aprovació memòria activitat recreativa extraordinària

2017_02_15-01 15/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_15-03 15/02/2017 Decret de substitució d'instructor en l'expedient de disciplina urbanística

2017_02_15-04 15/02/2017 Decret sobre expedient de disciplina urbanística

2017_02_15-05 15/02/2017 Decret de convocatòria de la Junta de Govern Local del 20/02/2017

2017_02_16-01 16/02/2017 Decret d’adjudicació contracte menor de serveis 

2017_02_16-02 16/02/2017 Decret d’ordenació de pagaments relació núm. 006/2017

2017_02_16-03 16/02/2017 Decret d’ocupació de via pública el 15/07/2017

2017_02_16-04 16/02/2017 Resolució d'atorgament llicència per a l'obertura d'una rasa

2017_02_20-01 20/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_20-02 20/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_20-03 20/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_20-04 20/02/2017 Decret de nomenament d’alcalde accidental

2017_02_20-05 20/02/2017 Decret d'incoació d'expedient per a l'establiment i fixació del preu públic

2017_02_20-07 20/02/2017 Resolució de la sol·licitud de compensació del deute pendent dels rebuts 

2017_02_20-08 20/02/2017 Decret d’ordenació de pagament relació 007/2017

2017_02_20-09 20/02/2017 Decret de devolució d'ingressos indeguts per pagament del rebut de la llar 

2017_02_21-01 21/02/2017 Decret alcaldia d’ocupació via pública el dia 11/3/2017

2017_02_21-02 21/02/2017 Decret alcaldia d’ocupació via pública el dia 9/04/2017 via crucis

2017_02_21-03 21/02/2017 Decret d’ocupació via pública via crucis el dia 11/4/2017

2017_02_21-04 21/02/2017 Decret d’ocupació via pública el dia 9/4/2017 per col·locar una tarima

2017_02_21-05 21/02/2017 Decret ordenació pagament aportació municipal 2017 a EPE Riudoms Gestió

2017_02_21-06 21/02/2017 Decret ordenació de pagaments relacions núms. 008 i 009/2017

2017_02_22-01 22/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_23-02 23/02/2017 Decret d'incoació expedient de restauració de la legalitat urbanística

2017_02_23-03 23/02/2017 Decret d'ordenació de pagaments relació núm. 010/2017

2017_02_23-04 23/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_24-01 24/02/2017 Resolució d'autorització per ocupació via pública amb taules i cadires

2017_02_24-02 24/02/2017 Decret d’inici d’expedient de disciplina urbanística

2017_02_27-01 27/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_27-02 27/02/2017 Decret aprovant assistències regidors mes de febrer 2017

2017_02_27-03 27/02/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_02_27-04 27/02/2017 Resolució aprovant devolució de les fiances de diversos expedients

2017_02_27-05 27/02/2017 Decret de contractació de realització de proves de reconeixement mèdic
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2017_02_28-01 28/02/2017 Decret ordenació de pagaments núm. 011/2017

2017_02_28-02 28/02/2017 Decret de conformitat d'inici d'activitat d'aparcament privat de cotxes

2017_03_01-01 01/03/2017 Resolució de derivació de deute per titular erroni del servei d'aigua brossa

2017_03_01-02 01/03/2017 Decret d’ocupació via pública (plaça de l'Ermita de Sant Antoni) el 18/03/2017

2017_03_01-03 01/03/2017 Decret de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 6/3/2017

2017_03_01-05 01/03/2017 Decret d'aprovació de relació núm. 2/2017 de liquidacions de plusvàlues

2017_03_01-06 01/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_03_01-07 01/03/2017 Decret de devolució d'import pagat en concepte de matrícula Escola Música

2017_03_01-08 01/03/2017 Decret de devolució d'import pagat en concepte de matrícula Escola Música

2017_03_02-01 02/03/2017 Resolució d'autorització per ocupació via pública amb taules i cadires

2017_03_02-02 02/03/2017 Decret d’ordenació de pagament relació núm. 012/2017 i altres pagaments

2017_03_02-03 02/03/2017 Decret d’aixecament suspensió relació factures 00043/2016

2017_03_02-05 02/03/2017 Decret de concessió llicència ocupació temporal espai public venda petards

2017_03_02-06 02/03/2017 Decret desestimatori de la llicencia d'ocupació

2017_03_02-07 02/03/2017 Decret d’encomanar als Serveis Tècnics Municipals l'elaboració projecte 

2017_03_03-01 03/03/2017 Decret concedint targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

2017_03_03-02 03/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_03_06-01 06/03/2017 Resolució d'atorgament llicència urbanística per construcció d'un magatzem

2017_03_06-02 06/03/2017 Resolució estimant recurs de reposició interposat d’esmena de documentació

2017_03_06-03 06/03/2017 Decret renunciant subvenció concedida per actuacions protecció salut pública 

2017_03_06-04 06/03/2017 Decret d’inscripció d’una parella estable en el Registre Municipal Parelles E.

2017_03_07-01 07/03/2017 Resolució atorgant llicència urbanística d'obres per un tancament parcial

2017_03_07-02 07/03/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2017_03_08-01 08/03/2017 Decret de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 13/3/2017

2017_03_08-02 08/03/2017 Resolució d'autorització per ocupació de via pública amb taules i cadires

2017_03_08-03 08/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_03_08-04 08/03/2017 Decret ordenació de pagaments núm. 00014/2017 i altres fiances

2017_03_08-05 08/03/2017 Resolució que dóna l'assabentat a la comunicació prèvia d'obres  

2017_03_08-06 08/03/2017 Decret d'incoació expedient per modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 24

2017_03_09-01 09/03/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2017_03_09-02 09/03/2017 Decret desestimatori d’una reclamació patrimonial

2017_03_09-03 09/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_03_09-04 09/03/2017 Decret aprovant despeses inscripció curs

2017_03_10-01 10/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_03_10-02 10/03/2017 Decret d'autorització temporal per l'ocupació d'una plaça d'aparcament

2017_03_10-03 10/03/2017 Resolució d'atorgament llicència per modificació de la vorera 

2017_03_10-04 10/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_03_13-01 13/03/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_03_13-02 13/03/2017 Resolució relativa a la petició d'ampliació termini de fraccionament de deute

2017_03_13-03 13/03/2017 Decret de concessió de targeta d'aparcament per persones amb discapacitat

2017_03_13-05 13/03/2017 Decret desestimant reclamació responsabilitat patrimonial 

2017_03_13-06 13/03/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_03_13-07 13/03/2017 Decret de convocatòria de sessió plenària ordinària del dia 16/03/2017

2017_03_13-08 13/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_03_13-09 13/03/2017 Decret d’aprovació Pla Pressupostari 2018-2020

2017_03_14-02 14/03/2017 Decret nomenant membres de mesa de contractació de contracte de serveis

2017_03_14-03 14/03/2017 Decret desestimant sol·licitud de llicencia d'activitat

2017_03_14-04 14/03/2017 Decret de l'Alcaldia acordant canvi adscripció 

2017_03_15-01 15/03/2017 Decret llicència ocupació via pública 19/3/2017 punt d'informació

2017_03_15-02 15/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_03_15-03 15/03/2017 Decret de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 20/3/2017
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2017_03_15-04 15/03/2017 Decret d’esmena d’error material en el Decret alcaldia 2017_03_09-04

2017_03_15-05 15/03/2017 Decret d’Alcaldia d’inscripció curs 

2017_03_15-06 15/03/2017 Resolució atorgant llicència urbanística per construcció d'un magatzem

2017_03_15-07 15/03/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_03_15-08 15/03/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

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  2016,
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
de 2017, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’actualització i les dades
d’execució del pressupost i dels estats financers de les entitats que formen part del
sector d’administracions públiques de l’Ajuntament de Riudoms, corresponent al 4 t

trimestre de l’exercici de 2016.

Així mateix, també es comuniquen les dades corresponents a l’Informe d’avaluació
del  compliment d’objectius que contempla la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que suposen que el pressupost
en execució de les entitats que formen part del sector d’administracions públiques
d’aquest  Ajuntament,  compleix  amb l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  i  que el
nivell de deute viu és de 2.617.332,15 euros.

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

4/. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE MOROSITAT, DEL
4t  TRIMESTRE  DE  2016,  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
2017, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, les dades del període mig
de pagament a proveïdors de les administracions públiques i de morositat, del 4t
trimestre de 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.
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Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

5/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

5.1/  Moció  presentada  pel  grup  municipal  de  Partit  Demòcrata  PDeCAT de
suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya

L’Alcalde, llegeix la moció, el text literal de la qual és el següent: 

«Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i  la Comunicació, amb els
canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les persones
que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat
de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i  en general,  la millora de la
qualitat de vida de les persones. 

L’avenç d’una societat digital,  en la qual l’accés a la comunicació i  al coneixement haurà de ser
instantani i  universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent que doni
resposta  a  la  necessitat  de  conjugar  conceptes  com  ara  govern  obert,  transparència,  gestió
intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que  impacten transversalment en l'accés, la
prestació i la millora dels serveis públics.

Evidentment,  aquest  ús extensiu  i  intensiu de les tecnologies de la informació  es fonamenta en
l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han de prestar
servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament
d’una  societat  avançada,  pròspera  i  cohesionada,  i  posant  les  tecnologies  al  servei  de  les
Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.

Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel conjunt de
les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre
diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24
d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.

Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es comprometen
a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques  i els actors socials que s’hi
vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:

-  El  desplegament  i  la  gestió  coordinada  d’infraestructures  tecnològiques  i  de  comunicacions
electròniques  que  assegurin  la  igualtat  d’oportunitats  per  a  tots  els  territoris,  la  ciutadania  i  les
empreses de Catalunya.
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies digitals
aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més oberta, àgil,
senzilla i eficaç.

- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot integrant i
coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer de Catalunya un
Smart Region de referència internacional.

-  L’adopció de mesures i  d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit  de la  ciberseguretat  i  de la
protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.

- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit  empresarial la importància de la
disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la demanda de
nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.
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I atès que l’Ajuntament de Riudoms en els darrers temps ha fet un esforç important per la implantació
d’eines de gestió que facilitin la conversió d’aquest ajuntament en una administració digital. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 d’octubre de
2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la
Diputació  de Lleida,  la Diputació de Girona,  l’Associació  Catalana de Municipis,  la Federació  de
Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en
la implementació dels objectius d'aquest Pacte.

Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de
Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya».

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, Verònica Torres, Maria Cros,
Jordi  Domingo,  Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó,  Jordi
Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, aprovar el contingut de la moció.

5.2/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP per la redacció d’un Pla
Director d’Equipaments 

El Sr. Pere Campiñez, del grup municipal de la CUP, llegeix la moció, el text literal
de la qual és el següent: 

«El nostre municipi disposa d’un bon nombre d’equipaments que s’han construït, o bé rehabilitat, en
els  darrers  anys.  En  termes  generals,  considerem  que  hi  ha  espais  suficients  per  assumir  la
demanda actual d’activitats i serveis, i també la dels propers anys, per part dels ciutadans i del teixit
associatiu. Paradoxalment, la creació de nous equipaments per a millorar els serveis ha provocat que
els antics espais que complien aquestes funcions estiguin en desús, o bé que el seu ús hagi quedat
relegat a activitats esporàdiques.

Així doncs, tenint en compte que el municipi té cobertes la majoria de necessitats en aquest aspecte,
i tenint en compte la situació econòmica actual del conjunt de les administracions públiques, res fa
pensar que l’oferta d’equipaments hagi d’ampliar-se a curt termini al nostre municipi.

Tenint en compte els motius anteriorment descrits, creiem que és necessari elaborar un Pla Director
d’Equipaments per tal d’inventariar el nombre de dotacions,  així com avaluar i  millorar l’estat,  el
funcionament i  la gestió d’aquestes. A més, el Pla Director d’Equipaments també ha de recollir  i
planificar la necessitat de tenir altres infraestructures que garanteixin el correcte desenvolupament
del municipi i un bon servei al conjunt de riudomencs i riudomenques tenint en compte els possibles
canvis socials, demogràfics i econòmiques que es puguin donar en els propers  anys.

La realització del Pla Director d’Equipaments no només ha de comptar amb la participació de l'equip
de govern i els tècnics municipals, sinó que també és necessària la participació de la resta de partits i
formacions, representades dins el plenari  del consistori,  que formen part de l'oposició. També és
imprecindible la participació dels ciutadans i entitats locals; especialment els darrers, atès que són
els agents amb més implicació i els que fan un ús més intensiu dels equipaments municipals, i per
tant,  coneixen de primera  mà les potencialitats  i  mancances a l’hora  de dur  a  terme les seves
activitats als diversos espais municipals.
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Finalment, cal remarcar que els equipaments tenen una importància cabdal en diversos aspectes, ja
que més enllà de l’activitat que s’hi dugui a terme, comporta altres efectes a tenir en compte. Per
posar  alguns  exemples:  a  nivell  social  permeten  la  dinamització  dels  entorns  allà  on es  troben
ubicats, ja que promouen i incentiven el  flux de persones; a nivell  econòmic poden incentivar la
implantació de noves activitats o comerços a la zona; o a nivell urbanístic també actuen com a espai
de cohesió en els nous creixements urbans, fins i tot poden actuar com a catalitzadors per tal de
revaloritzar i potenciar noves zones, anteriorment deprimides o degradades. Així doncs, adequar i
planificar l’ús d’aquests espais a les necessitats de la població també influeix i permet millorar altres
aspectes essencials del municipi.

Per  tot  això,  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  proposa  al  Ple  municipal  l'adopció  dels  següents
ACORDS:

PRIMER.- Elaborar un Pla Director d’Equipaments amb l’objectiu de:

- Inventariar el conjunt d’espais que formen part de la xarxa d’equipaments públics
- Detectar disfuncions i possibles canvis en l’ús i/o gestió dels equipaments actuals
- Definir actuacions a curt, mitjà i llarg termini per tal de millorar l’estat actual dels equipaments i
planificar la creació, si s’escau, de nous espais en un futur

SEGON.- Crear, en un termini màxim d’un any, una comissió de treball formada per tècnics i càrrecs
electes de tots els grups municipals representats al Consistori per tal de treballar conjuntament en
l’elaboració  del  Pla  Director  d’Equipaments.  El  Pla  Director  d’Equipaments  tindrà  en compte les
propostes de veïns i entitats que vehiculades a partir d’un procés de participació ciutadana acordat a
la pròpia comissió de treball.

TERCER.-  Informar de l’adopció d’aquests acords per part del Ple a totes les entitats del municipi».

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs. Pere Campiñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot en contra dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.

5.3/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP respecte de l’ús d’internet
amb connexió wifi als equipaments de titularitat municipal

La Sra. Roser Torres, del grup municipal de la CUP, llegeix la moció, el text literal de
la qual és el següent: 

«En els darrers anys l’ús d’Internet ha augmentat considerablement entre la població. De fet, si es
tenen  en  compte  les  dades  publicades  recentment  per  l’Institut  d'Estadística  de  Catalunya,
corresponents a l’any 2015; el Baix Camp era la segona comarca del Principat on més ciutadans
utilitzen aquesta tecnologia (85,8%) només superada per la comarca del Tarragonès (87,6%).

A nivell municipal hi ha un gran nombre d’equipaments que disposen de connexió telefònica així com
de connexió a Internet. Tanmateix, molts d’aquests equipaments no ofereixen un servei de connexió
Wi-Fi  als ciutadans i/o entitats. 

El fet d’incorporar servei Wi-Fi (durant el temps concret de cessió i/o utilització) als equipaments de
titularitat  municipal  facilitaria  el  desenvolupament  d’algunes  activitats,  millorant  també  la  qualitat
d’aquestes,  a  més  d’aportar  més  comoditat  als  usuaris;  ja  sigui  a  l’hora  de  realitzar  xerrades,
exposicions audiovisuals o bé altres activitats que requereixin de connexió a Internet.
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Atesa l’exposició de motius anteriors,  i  atès que tots els grups municipals presents al  Consistori
incorporaven als respectius programes electorals propostes similars respecte aquest assumpte, la
Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Realitzar les gestions oportunes per tal d’habilitar, en un termini màxim d’un any, punts
d’accés Wi-Fi gratuïts, com a mínim, als equipaments següents: Epicentre Gaudí, Escoles Velles,
Antic Mercat Municipal, Antiga Llar de Jubilats, Casa de Cultura.

SEGON.- Senyalitzar adequadament els equipaments que disposin de connexió Internet per a l’ús
dels ciutadans.

TERCER.- Informar de l’adopció d’aquests acords per part del Ple a totes les entitats del municipi».

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs. Pere Campiñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot en contra dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.

5.4/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP per a la creació d’un espai
de treball i coordinació conjunt entre les entitats i l’Ajuntament 

El Sr. Pere Campiñez, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la moció, el
text literal de la qual és el següent: 

«Ningú discuteix la potencialitat del ric teixit associatiu local per tal d'incentivar i potenciar diferents
aspectes de la vida social i cultural del nostre poble, com ara la participació, la cohesió social, les
festes i celebracions, etc. 

Per aquest fet, durant anys, les entitats i associacions disposen de tot un seguit de facilitats, per part
de l'Ajuntament, que ajuden i promouen notablement la realització d'aquesta encomiable tasca de
dinamització i cohesió social tant important. 

Aquestes facilitats  són diverses i  múltiples,  ja  que bé poden ser  de tipus puntual  i  logístic  com
l'aprovisionament  i  cessió  de  tot  tipus  de  materials  municipals  segons  les  seves  demandes  i
necessitats (taules, cadires, transport, logística, etc). O també poden ser de caràcter més permanent
com ho serien la la cessió temporal  o exclusiva de certs espais i  equipaments municipals per a
realitzar  les  seves  pròpies  activitats,  tot  i  que  dins  d'aquest  grup,  també  podriem  fer  algunes
diferències:

Un primer grup serien aquelles entitats i col·lectius que utilitzen de forma periòdica i puntual alguns
espais com es el cas de l'associació de dones de la Bella Llar amb la sala d'actes de la Casa de
Cultura o les puntaires de l'associació Vol i Boixet amb les dependències de l'antiga Llar de Jubilats. 

En segon lloc trobem aquelles entitats que utilitzen un equipament (parcial o totalment) de forma
exclusiva i  permanent  per a la seva activitat,  exemples dels quals podem citar l'Esplai  amb les
instal·lacions de la planta baixa de les escoles velles o els despatxos del Pavelló d’Esports Municipal
utilitzats per algunes entitats esportives. 

I en tercer lloc, trobem altres espais i equipaments que són cedits, inclús pensats i dissenyats, per a
determinats col·lectius i entitats locals. Aquest fet, fa que a més de la cessió, les entitats que en fan
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ús per a la seva activitat acabin gestionant directament l'ús per a tot el municipi, a través de convenis
o altres fórmules de gestió, com per exemple passa amb la piscina municipal i l’entitat Amics de
Riudoms o la Llar de Jubilats per part de l'Associació de Jubilats i Pensionistes. 

Val a dir que creiem i defensem fermament aquest model de cessió, i inclús la gestió delegada, però
alhora creiem que cal marcar unes mínimes directrius i criteris clars, equitatius, justos i públics per tal
de garantir i facilitar la igualtat de condicions i oportunitats entre totes les entitats locals. 

D'altra banda, es fa difícil conèixer i saber amb detall, quins són els actuals pactes, convenis i acords
que permeten aquesta cessió i gestió entre les entitats locals i el propi ajuntament, ja que actualment
no existeix cap reglament ni protocol que reguli aquests aspectes cabdals i tant importants per al bon
funcionament de les entitats, i de retruc, per a la cohesió social del municipi.  Alhora, que com veiem
en els exemples citats anteriorment, impera i preval un criteri poc clar ni definit, desconegut i variable
al nostre entendre, que no sabem a quins paràmetres respon. 

Tanmateix, i veient que actualment encara existeixen un seguit d'entitats locals, que tot i les seves
demandes, no disposen d'aquestes facilitats, sobretot pel que fa a la cessió, ús i gestió dels diferents
espais i equipaments municipals, creiem que això suposa clarament una discriminació i un greuge
comparatiu respecte les que si ho gaudeixen. 

Per  tot  això  des  de  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  proposem  al  Ple  Municipal  l'adopció  dels
següents ACORDS: 

PRIMER.- Crear una taula/espai de treball i coordinació permanent, amb la participació conjunta de
tots els grups municipals, tècnics i representants de les entitats locals per tal de conèixer i escoltar
les seves necessitats i demandes. I que alhora pugui servir com espai de reunió entre les diferents
entitats i l’Ajuntament per tal de garantir una comunicació directa i una major coordinació. 

SEGON.- Garantir i facilitar l'accés als equipaments i espais municipals, en igualtat de condicions,
per a totes aquelles entitats que ho sol·licitin, per tal de fomentar i facilitar la seva activitat. 

TERCER.- Iniciar els tràmits per tal d'elaborar i aprovar un reglament municipal que reculli i reguli els
criteris que han de garantir el foment de l'ús, cessió i gestió dels equipaments per part de les entitats
locals. 

QUART.- Iniciar  els  tràmits  per  tal  de  revisar  i  millorar  les  actuals  bases  reguladores  per  a  la
concessió d'ajuts i subvencions a les entitats locals.

CINQUÈ.- Informar de l’adopció d’aquests acords per part del Ple a totes les entitats del municipi».

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs. Pere Campiñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot en contra dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.

5.5/  Moció  presentada  pel  grup  municipal  de  la  CUP  per  demanar  una
moratòria en la tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació
d’un nou Pla de l’Energia

El Sr. Pere Campiñez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que per un
tema  de  dates  aquesta  moció  l’han  entrat  conjuntament  amb  el  grup
d’ERC/Avancem/AM.  És  una  moció  que  es  va  presentar  i  es  va  aprovar

10



conjuntament al Consell Comarcal del Baix Camp. A continuació, llegeix la moció, el
text literal de la qual és el següent: 

«Ningú  pot  posar  en  dubte  la  solidaritat  de  la  província  de  Tarragona  en  el  desenvolupament
energètic del país. Aquest territori acull gran part de la generació energètica, tant a nivell eòlic (en
quantitat  de  parcs,  aerogeneradors  i  megawatts  instal·lats),  en  energia  Nuclear   acollint  quatre
centrals nuclears, tres en actiu i una en fase de desmantellament , la qual no conclourà més enllà del
2030, i en el gran volum de generació mitjançant combustibles fòssils.

La balança energètica està clarament  decantada cap el  sud de Catalunya i  de retruc  l’impacte
mediambiental i paisatgístic que això comporta, essent  totalment desequilibrat respecte la majoria
d’altres territoris. 

Si  bé  som  conscients  que  el  recurs  eòlic  és  un  sector  energètic  que  cal  explotar  de  forma
centralitzada per tal d’evitar la generació mitjançant altres tecnologies, més contaminants i perilloses,
també és ben cert que aquest recurs s’ha d’emmarcar dintre d’un context amb d’altres tecnologies
també renovables i sota models d’explotació molt més eficients com seria la generació distribuïda,
fomentant l’autoconsum i la creació d’agències locals/comarcals i generant electricitat de proximitat,
per evitar al màxim grans xarxes de distribució i costos mediambientals.

Així doncs, davant la més que possible proliferació de sol·licituds  pel desenvolupament de parcs
eòlics de menys de 10MW, atenent al model i procediment del Decret 147/2009, o d'altres noves
ampliacions dels parcs eòlics existents, sol·licitem analitzar detalladament l’estat actual d’aquestes
sol·licituds  i  en  tot  cas  aturar-les  abans  d’arribar  al  punt  d’irreversibilitat  en  la  corresponent
implantació. 

Es imprescindible disposar dels temps necessari per treballar, conjuntament i de forma participada
amb tots els agents implicats, per a que disciplines com l’energia, el medi ambient, l'enginyeria, el
territori  i  l’economia local  s’ entenguin  de manera conjunta.  I  així  poder dissenyar les polítiques
territorials,  ambientals  i  socials  que  encaixin  amb  les  polítiques  energètiques  locals  i  nacionals,
aplicant valors sostenibles i moderns, per no patir les conseqüències que té l’actual model energètic
actual sobre l’economia, el medi ambient  i el territori. 

Per  tots  aquests motius  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  proposa al  ple  municipal  l'adopció  dels
següents ACORDS: 

PRIMER: Sol·licitar explícitament una moratòria en el desenvolupament  i tramitació de nous parcs
eòlics a la comarca del Baix Camp, així com a la resta de Catalunya.

SEGON: Instar a la Generalitat de Catalunya a aprovar, dins del marc del Pacte Nacional per a la
Transició Energètica un Pla de l'Energia on s’entengui l’energia com un servei bàsic. Un model de
desenvolupament  energètic,  que  s’allunyi  de  les  pràctiques  especulatives  i  que  afavoreixi  els
desplegament  de  totes  les  energies  renovables  sota  el  marc  de  la  generació  distribuïda  o
d’autosuficiència connectada. Preveient el tancament de les centrals nuclears a la fi del seu cicle.

TERCER: Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, ICAEN (Institut Català d’Energia),
a la Direcció General d’Energia,  a la Diputació de Tarragona, a l’Associació Catalana de Municipis  i
a la Federació de Municipis de Catalunya».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
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5.6/  Moció presentada pel  grup municipal  de la CUP sobre la  presència de
l’exèrcit espanyol a l’Espai de l’Estudiant a Valls

La Sra. Roser Torres, del grup municipal de la CUP, llegeix la moció, el text literal de
la qual és el següent: 

«Diferents  entitats,  organitzacions  i  col·lectius  de  les  comarques  del  Camp  s'han  sumat  a  la
campanya "Desmilitaritzem l'educació", amb l'objectiu de  defensar els espais de lleure i formatius
lliures d'exèrcits i d'armes i donar resposta a una reclamació de tota la comunitat educativa de fa
temps que, sens dubte, ha esdevingut un autèntic anhel social.

El passat 14 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar per 80 vots a favor, corresponents als
grups parlamentaris de Junts pel Sí, Catalunya Sí Que es Pot i la CUP-CC, la moció 55/XI sobre la
desmilitarització de Catalunya.

Entre els diferents punts de la proposta es deia literalment: 

"e. Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui
present a espais educatius i promocionals, com el Saló de l’Ensenyament, el Saló de la Infància, a
Barcelona; el Saló d’Esport i  Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional,  a Lleida;
l’ExpoJove, de Girona; o l’Espai de l’Estudiant, de Valls".

Durant la celebració de l'Espai de l'Estudiant de Valls, estudiants de diversos municipis del Camp, el
visiten per poder orientar-se sobre el seu futur formatiu.

Per tots aquests motius,  la Candidatura d'Unitat  Popular proposa al  Ple municipal  l'adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER.- Instar al Consorci Prouniversitari Alt Camp / Conca de Barberà, com a promotor de l'Espai
de l'Estudiant a Valls, a complir els acords de la Moció 55/XI aprovada pel Parlament de Catalunya.

SEGON.-  Informar  de  l’adopció  d’aquests  acords  per  part  del  Ple  a  l’institut  d'ensenyament
secundari  INS Joan Guinjoan i Gispert de Riudoms».

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs. Jordi Ortiz i Marcel·lí
Garriga,  amb  el  vot  a  favor  dels  Srs.  Pere  Campiñez  i  Roser  Torres,  i  amb
l’abstenció dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo,
Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó  i  l’Alcalde-President,
desestimar el contingut de la moció.

El Sr. Alcalde explica que la moció genera un empat dels vots a favor i dels vots en
contra,  i  atès  que  el  vot  de  qualitat  de  l’Alcalde  tampoc  s’aplica  perquè  és
d’abstenció, per tant, no decanta la votació en un sentit o en un altre. La resolució
de la moció queda en què no té més vots a favor que en contra, no pot prosperar i
per tant, la moció queda sense prosperar. 

Explica que és la primera vegada que passa un sentit del vot d’aquest, demana si
algú entén que la resolució ha de ser diferent, es podria deixar damunt la taula i
resoldre-la. Però feta la consulta a la secretaria en una primera instància, perquè
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prosperi una moció ha de tenir més vots a favor que en contra, i no és el cas, per
tant, no pot prosperar.

5.7/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP sobre el tancament del
centre d’internament d’estrangers de Barcelona

La Sra. Roser Torres, del grup municipal de la CUP, llegeix la moció, el text literal de
la qual és el següent: 

«El passat 12 de novembre de 2016, el Casal Popular La Calderera va acollir la xerrada “ELS CIE;
UNA EINA DE RACISME INSTITUCIONAL” organitzada dins el cicle “Conflictes Migratoris”. Aquell
dissabte, la ponent Mercè Duch, membre de la Plataforma Tanquem el CIE, ens va demanar, si us
plau, que fessin visible la seva lluita a través de la presentació d'una moció al nostre ajuntament. Així
doncs, després d'anys de treball permanent per part de diferents organitzacions de defensa de Drets
Humans i de protecció dels drets de les persones migrants, s'ha aconseguit visibilitzar la realitat dels
Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i denunciar l'opacitat i impunitat que els envolta. 

Darrerament però,  s'ha fet  un pas endavant en relació a la conscienciació i  sensibilització de la
ciutadania i també les institucions sobre l'existència del Centre d'Internament de Barcelona (o d’altres
ciutats): són un bon exemple les mocions presentades als ajuntaments que s’adherien i sumaven a la
iniciativa de tancament del CIE, el procés que es va iniciar al  Parlament de Catalunya i  que va
concloure  amb  l'aprovació  d'una  moció  pel  Ple  en  la  que,  entre  altres  assumptes,  s'instava  al
Ministeri  de l'Interior  a  iniciar  un procés per  a tancar  amb la  major  brevetat  possible  el  CIE de
Barcelona; així com també diverses mobilitzacions davant del centre. 

Fruit d'aquest treball es presenta avui aquest text al Ple de l’Ajuntament de Riudoms amb l'objectiu
de continuar avançant cap a un canvi de paradigma en les polítiques de migració i estrangeria, que
comporti deixar d'entendre la immigració com un problema per passar a concebre'l com un dret i com
un fenomen social complex i consubstancial a qualsevol sistema social de qualsevol època històrica.
Amb aquest propòsit és una primera passa fonamental, reclamar fermament el tancament dels CIE. 

El marc normatiu actual de la UE obliga a l'Estat a expulsar o regularitzar a les persones que es
troben en situació irregular.  Així  s'estableix,  en efecte,  a la Directiva 2008/115/CE del Parlament
Europeu i del Consell, del 16 de desembre de 2008, relativa a normes i procediments comuns als
Estats membres pel retorn de nacionals de tercers països en situació irregular (BOE núm. 348, de 24
de desembre de 2008), coneguda com Directiva de Retorn. 

Però l'article 15.1 d'aquesta mateixa norma, quan regula l'internament previ a l'expulsió, per una part,
exigeix que s'adoptin «amb eficàcia altres mesures suficients de caràcter menys coercitiu»; i, per una
altra banda, disposa de caràcter potestatiu, en establir que «els Estats membres podran mantenir
internats als nacionals de tercers països que siguin objecte de procediment de retorn». Per tant, si bé
és possible, no és en cap cas obligatori que l'Estat espanyol o qualsevol altre estat de la UE compti
amb un CIE. Amb respecte escrupolós a la legislació europea vigent, demà, amb majoria social i
voluntat política, es poden tancar tots els CIE immediatament. 

Aquesta possibilitat esdevé una obligació, quan es constata (1) que els CIE resulten ineficients i
innecessaris des del punt de vista de la funció que els ha estat encomanada; i (2) que als CIE es
vulneren els drets més bàsics de les persones internes. 

(1-2) - Tot i els termes de l'actual política migratòria (que, podria reconsiderar-se), els CIE resulten
ineficients i innecessaris. Del total de persones internades al 2014, 7340 segons dades del Ministeri
de l'Interior, tan sols 3483 persones van ser efectivament expulsades, el que suposa un 47% del
total.  La majoria  de persones que pateixen el  brutal  internament,  son  posades en llibertat,  i  no
expulsades. Les dades, per tant, demostren que la mesura s'empra de manera abusiva, internant
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indegudament persones que no són expulsables, i per altra banda, resulta ineficaç. Per tant, sense
modificar  els  objectius i  principis  de les polítiques d'estrangeria,  es  podrien tancar  els  CIE  amb
caràcter immediat i l'impacte als fluxos migratoris seria pràcticament inexistent. 

A tot això se suma la conveniència de tenir en compte els alts costos que s'estan destinant a la
detenció, internament i deportació de les persones migrants. El Ministeri de l'Interior ha reconegut
una despesa de 8.8 milions d'euros anuals destinats a la gestió dels CIE, als quals s'han de sumar
els 11.985.600 euros pressupostats a a l’any 2015 per a la execució de vols macro de deportació. El
cost mitjà per persona internada, tot i que no hi ha dades públiques, se situa en 100 euros diaris,
sense comptar el cost de les infraestructures. 

Però la raó fonamental per exigir el tancament dels CIE es que, al marge de que la seva pròpia
existència  podria  considerar-se  contraria  als  Drets  Humans,  com  així  ho  confirmen  diverses
sentencies del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), en que es reconeix que determinades
condicions d'internament vulneren l'article 3 del CEDH (prohibició de la tortura o maltractaments o
tractes inhumans o degradants), resulta provat que en aquests centres es vulneren sistemàticament
els drets més bàsics de les persones internes. Les vulneracions, tal i  com ha reconegut el propi
Govern espanyol,  no han cessat  amb l'aprovació  del  reglament  162/2014,  pel  qual  es regula  el
reglament de funcionament i règim interior dels Centres d'Internament d'Estrangers aprovat pel Reial
Decret el 14 de març de 2014 (BOE núm. 64 del 15 de març de 2014). El Reglament no ha comportat
cap tipus de millora en la garantia dels drets de les persones internes, entre d'altres motius, perquè
no ha limitat el propi marge d'arbitrarietat atribuït als directors dels CIE, i perquè ha fet cas omís
d'aspectes essencials que havien tractat de garantir les resolucions dels diferents Jutges de Control. 

Els CIE constitueixen espais opacs als quals no es garanteixen adequadament drets tan bàsics com
la salut física i psicològica, la educació o la identitat; però tampoc drets fonamentals com són el drets
a la vida personal i familiar, a la intimitat, a la integritat física, a l'accés a la justícia, o fins i tot a la
pròpia vida. Les persones privades de llibertat a un CIE, però també les del seu entorn -família,
amistats- pateixen una situació personal extremadament dolorosa.  I  aquest patiment,  com també
altres vulneracions de drets, són més greus encara en el cas de les dones. Com afirma l'Associació
per la Prevenció de la Tortura, les dones s'enfronten a una major vulnerabilitat i risc que els homes.
S'ha provat que, entre les dones tancades als CIE, hi ha embarassades, víctimes de tràfic, possibles
sol·licitants de protecció internacional, o mares que, en ser expulsades, deixaran a Espanya els seus
fills i filles. També és important destacar que als CIE es continua internant a persones amb malalties
físiques i psíquiques greus, reduint les possibilitats de rebre atenció mèdica especialitzada i continuar
amb els tractaments. En aquest punt, no podem oblidar a Mohamed Abagui, Idrissa Dialo i Aramis
Manukyan, que van morir al CIE de Barcelona entre el 2010 i el 2013.

Finalment, no podem obviar la connexió que existeix entre l’ús de controls policials basats en perfils
ètnics, els vols de deportació i la pràctica d'expulsions sense les garanties jurídiques adequades, tant
des de les comissaries com des dels CIE.

En primer lloc, els controls basats en perfils ètnics son il·legítims, discriminatoris, racistes i injustos,
vulneren els  drets  fonamentals,  atempten contra  la  dignitat,  contra  el  dret  a  la  lliure  circulació  i
incompleixen els criteris fixats a la legalitat vigent, soscavant els principis de l'Estat de Dret. A més,
generen un imaginari estigmatitzador que relaciona migració i delinqüència, presentant la població
migrada com malfactors i enemics, sempre sota sospita, el que origina xenofòbia i racisme social;
reforçant  també  la  sensació  d'inseguretat  i  provoca  una  alarma  social  fabricada  artificialment,
degradant la convivència i la cohesió social als barris. 

Per una altra part, als vols de deportació no es garanteixen els drets fonamentals de les persones
deportades. La prova més evident és que el Protocol de Deportació del Ministeri de l'Interior,  de
2007,  autoritza  a  la  sedació  forçosa  de  les  persones  que  seran  deportades,  així  com la  seva
immobilització amb brides, cordes o manilles, quan no amb camises de força.

Finalment, també interessa posar de manifest l'ús, cada cop més generalitzat, de les expulsions des
de comissaria (expulsions exprés), sent aquest un mecanisme que limita severament les garanties
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processals. Aquest tipus d'expulsió genera una forta indefensió, entre altres coses perquè no sempre
és possible l'assistència lletrada durant  la detenció,  perquè el  breu termini  de temps del que es
disposa pot vulnerar la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) i perquè no es realitza una valoració
individual  de les circumstàncies  particulars  de  les  persones.  En definitiva,  resulta  imprescindible
entendre que el procediment d'expulsió forçosa exigeix, en tot cas, al menys defensa lletrada i revisió
jurisdiccional de la pròpia ordre d'expulsió (que ha pogut ser dictada anys enrere). 

Per tant, amb els antecedents descrits, i a partir de la proposta que han fet arribar al món local les
entitats  SOS  RACISME,  la  FUNDACIÓ  MIGRA STUDIUM  i  els  promotors  i  promotores  de  la
CAMPANYA PEL  TANCAMENT  DELS  CENTRES  D’INTERNAMENT  PER  A ESTRANGERS,  la
Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Manifestar  el  compromís de l’Ajuntament  de Riudoms de treballar  per  l'eradicació  del
racisme al nostre municipi i de garantir la igualtat de drets i oportunitats de tots els seus ciutadans i
ciutadanes. 

SEGON.- Emprendre mesures municipals en l’àmbit municipal en base a la legalitat i competències
existents, amb l'objectiu de garantir  que cap persona sigui identificada i  detinguda per qüestions
racials i privada de llibertat pel fet de trobar-se en situació administrativa irregular.

TERCER.- Demanar al govern de l'estat espanyol a que iniciï un procés que condueixi al tancament
dels Centres d'Internament d'Estrangers.

QUART.- Demanar al govern de l'estat espanyol què cessin les deportacions exprés, mitjançant les
quals la policia deporta persones sota un règim de detenció de 72 hores, sense previ avís i, en molts
casos,  sense cap tipus d'assistència lletrada.  Tanmateix,  instar  a que s’efectuï  un desplegament
normatiu de mesures cautelars alternatives a l’internament i a les expulsions exprés.

CINQUÈ.- Demanar al Ministeri de l'Interior per a que derogui, per vulneració dels drets fonamentals
dels  veïns i  veïnes del  municipi,  el  Protocol  de Deportació  de la  Policia  Nacional  de 2007,  que
permet, entre d'altres mesures vulneradores de drets, la sedació forçosa, la immobilització mitjançant
camises de força, brides o corretges de les persones que seran deportades.

SISÈ.- Demanar al Ministeri de l'Interior què no es realitzin deportacions en vols col·lectius, en tant
que s'ha constatat un gran nombre de situacions de vulneració de drets, tant al procediment que
s'empra per completar les places de cada aeronau, com als propis vols. 

SETÈ.- Traslladar aquest acords SOS RACISME, la FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM i els promotors i
promotores  de  la  CAMPANYA  PEL  TANCAMENT  DELS  CENTRES  D’INTERNAMENT  PER  A
ESTRANGERS,  a  la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  Ministeri  de  l’Interior  del  Govern  de  l'estat
espanyol».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.

5.8/  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d’ERC/Avancem/AM  perquè  la
Generalitat  de  Catalunya  estableixi  una  moratòria  a  la  tramitació  de  nous
projecte d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou Pla de l’Energia

Aquesta moció ha quedat tractada conjuntament amb la moció núm. 5
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5.9/  Moció  presentada  conjuntament  pels  grups  municipals  de  PdeCAT,
ERC/Avancem/AM  i  la  CUP,  per  l’adhesió  al  manifest  «Casa  Nostra,  Casa
Vostra»

Abans  de  fer  l’exposició  d’aquesta  moció,  el  Sr.  Alcalde  explica  que  hi  ha  una
qüestió d’ordre, que és que la moció havia estat entrada en nom dels tres grups
polítics i ratificar si aquesta queda signada pels tres grups polítics, perquè per una
qüestió de temps s’havia entrat en nom de tots tres, però hi ha la firma dels tres
representant, per tant, demana si la ratifiquen. Els Srs. Pere Campiñez i Jordi Ortiz
la ratifiquen. 

Per tant, la moció núm. 9 està presentada pels tres grups municipals.

El Sr. Alcalde llegeix la moció, el text literal de la qual és el següent: 

«L’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra és una entitat sense ànim de lucre que té com a
missió principal desenvolupar la campanya “Casa nostra, casa vostra”, que té com a objectiu fer una
crida a les institucions catalanes a actuar definitivament davant la situació de l’anomenada “crisi
migratòria” que viu el Mediterrani perquè Catalunya sigui terra d’acollida, garantint la inclusió i el
desenvolupament  social  digne de les persones refugiades i  migrants,  i  treballar  per  eradicar  les
causes d’injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels drets humans en origen, que són
l’arrel dels moviments forçats de la població.

Per això, es duen a terme diverses accions per animar la ciutadania a organitzar-se, mobilitzar-se, i
fer sentir la seva veu per aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud a
les  institucions.  Les  fonts  de  finançament  de  la  campanya  Casa  nostra,  casa  vostra  són  les
aportacions, la venda de material de campanya i les entrades per al concert del Palau Sant Jordi “Nit
de benvinguda de les persones refugiades” de l’11 de febrer de 2017.

Els fons recaptats cobriran en primer lloc les despeses de la campanya. Un cop cobertes, tots els
beneficis generats es destinaran íntegrament a projectes d’entitats sense ànim de lucre que treballin
en temes de migració i refugi.

“Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra” obrirà una convocatòria per a projectes d’entitats
sense ànim de lucre que treballen per donar suport a les persones refugiades i/o migrants.

A  aquesta  convocatòria  s’hi  destinaran  íntegrament  els  beneficis  de  la  campanya,  un  cop
descomptades les despeses que la mateixa campanya hagi generat.

Les bases reguladores per a presentar-se a la convocatòria es publicaran a la web de “Casa nostra,
casa vostra” el mes d’abril de l’any 2017, una vegada hagi finalitzat la campanya.

Un equip d’experts independent avaluarà els projectes presentats. A partir dels resultats d’aquesta
avaluació es procedirà al repartiment de l’import de la convocatòria. Els projectes seleccionats es
publicaran a la web de “Casa nostra, casa vostra”.

Casa nostra, casa vostra és una campanya que neix d’un gran grup de persones independents que
treballen en el món de la comunicació i que, el passat 9 de maig, curiosament el dia d’Europa, vam
coincidir  als  camps  de  refugiats  de  la  frontera  de  Grècia  amb  Macedònia  fent-hi  projectes
professionals o de voluntariat.

A la tornada, vam veure clar que havíem de denunciar el que hi havíem vist i que havíem de fer
alguna cosa per canviar la situació de les persones refugiades i migrants. A poc a poc, vam anar
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sumant complicitats de moltes persones que volien donar resposta a l’anomenada “crisi migratòria”
que viu la Mediterrània.

Quan vam notar  que  el  projecte  estava  creixent,  ens  vam adonar  de  seguida  que  l’havíem de
compartir i que l’havíem d’obrir a la participació de la societat civil, les entitats.

Ara,  “Casa nostra,  casa vostra”  ja no és ningú en concret  i  és tothom alhora.  Som un grup de
persones  independents  i  un  conjunt  d’entitats  del  país.  Som  cultura  i  som  societat  civil.  Som
arquitectes, periodistes, obrers, advocats, autònoms, persones a l’atur, intel·lectuals i estudiants. I
compartim  una  profunda  preocupació  per  la  situació  que  viuen  milers  de  persones  migrants  i
desplaçades per força, dins i fora de la Unió Europea.

Volem acollir persones que fugen de les guerres, de la fam, de la persecució política, per motius
d’orientació sexual o per les seves creences. Però també volem acollir aquelles persones que ja són
aquí i segueixen tenint dificultats per desenvolupar una vida digna. A totes aquestes persones els
volem dir: casa nostra és casa vostra.

MANIFEST

Catalunya ha estat sempre terra d’inclusió, però no podem oblidar que en molts moments també hem
estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb persones de la resta de l’Estat, persones de
totes les cultures, de tots els països i de totes les creences.

Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa seva per conflictes
armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i pobresa. Des de l’any 2000, i per culpa de
les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres, més de 35.000 persones han perdut la
vida intentant creuar el Mar Mediterrani, que s’ha convertit en un immens cementiri. L’any 2016 ha
estat un dels més mortífers.

Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la situació, han restringit encara
més el  pas  de  les  persones fins  a  tancar  les  fronteres  i  Europa  s’ha  consolidat  com una gran
fortalesa.

N’entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho fa jugant-s’hi la vida i buidant-se les butxaques
en favor de les xarxes de tràfic de persones. Un cop arriben als nostres pobles i ciutats, corren el
perill dels CIE, l’exclusió i el racisme. Aquestes polítiques de la UE incentiven la mortalitat i esborren
del mapa les vies segures i legals. Per molt que s’apliquin mesures per frenar la immigració, les
persones continuaran intentant arribar perquè els motius que les empenyen a fugir són molt més forts
que els murs que es puguin trobar pel camí.

El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 17.337 persones refugiades en un termini de
dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què es troben aquestes persones, aquest compromís
s’està incomplint a hores d’ara.  D’aquesta manera, el govern espanyol,  conjuntament amb altres
estats europeus, vulneren sistemàticament el Dret internacional així com els compromisos adquirits
amb la signatura de la Declaració Universal dels Drets Humans o la carta de Drets Fonamentals de la
Unió Europea (UE), entre d’altres. L’acord entre UE i Turquia n’és un exemple flagrant.

Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que Catalunya i les seves institucions
han de donar una resposta més clara i contundent davant el desplaçament forçat de persones més
gran des de la II Guerra Mundial. Catalunya té competències en polítiques d’acollida i podria aplicar
mesures per millorar-les i enfortir-les des d’ara mateix.

Per  tot  això,  davant  la  inacció  de  l’Estat  espanyol,  fem  una  CRIDA  A  LES  INSTITUCIONS
CATALANES A:

1. Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la ciutadania perquè Catalunya
sigui terra d’acollida.
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2. Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades a Catalunya i
comprometre’s  a  aplicar  mesures  contra  el  racisme,  la  xenofòbia,  la  LGTBIfòbia  i  la  violència
masclista.

3. Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a l’article 13 de la
Declaració Universal dels Drets Humans.

4.Treballar per eradicar les causes d’injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels drets
humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o no desitjats de població. I en aquest
sentit, fomentar la cultura de pau. Demanem que s’assumeixin compromisos immediats.

I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu per tal d’aconseguir
una conscienciació col·lectiva que afavoreixi  el  canvi  d’actitud de les institucions en relació amb
l’anomenada “crisi migratòria” que actualment viu la Mediterrània.

*Aquest darrer punt està literalment extret d’una declaració del Parlament de Catalunya l’any 1995 en
el context de la guerra dels Balcans.

Per tots aquests motius, Els grups municipals de Partit Demòcrata (PdeCAT), Candidatura d’Unitat
Popular (CUP) i Esquerra Republicana (ERC/Avancem/AM) a l’Ajuntament de Riudoms proposem
l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Donar suport i adherir-se al Manifest “Casa nostra, casa vostra”.

Segon.- Fer arribar el present acord a l’Associació pel refugi Casa nostra, casa vostra.

Tercer.- Notificar el present acord als ciutadans del municipi a través de l’espai web i les xarxes
socials de l’Ajuntament.

Quart.- Penjar una pancarta al balcó de l’Ajuntament que inclou “Volem Acollir” i  el logotip de la
campanya “Casa nostra,  casa vostra”.  La gràfica serà facilitada per  part  de la  campanya “Casa
nostra, casa vostra” a l’Ajuntament». 

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.

6/. ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

7/. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Alcalde pregunta als grups municipals si es volen formular preguntes i precs:

7.1/ El Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC/AVANCEM/AM exposa les
següents preguntes i prec:
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1/ Preguntes sobre promoció econòmica.

Durant la propera Setmana Santa es realitza a la Costa Daurada un mundialet de
futbol juvenil. La informació que en tenen, provinent dels mitjans de comunicació, és
que vindran uns 5.000 joves, que hi ha vàries seus repartides per la zona del camp
de Tarragona, i la previsió de que a cada seu és que hi passin unes 500 persones
diàries, entre participants i acompanyants. Per altra banda, tenen constància que
l’organització  d’aquest  torneig  ha  estat  amb  negociació  amb  l’Ajuntament  de
Riudoms, per a poder utilitzar les instal·lacions del camp de futbol.

Volen  saber  com  estan  aquestes  negociacions  ?  S’hi  s’han  dut  a  terme  ?  Si
Riudoms formarà part d’aquest event, perquè des d’ERC-Avancem-AM entenen que
és una molt  bona forma de donar  conèixer i  promoure Riudoms. A més a més,
perquè durant quasi una setmana poden passar per Riudoms una mitjana de 500
persones diàries, amb el que això pot significar pel comerç local la visita d’aquesta
gent.

Per altra banda, també referent a promoció econòmica, aquest més de març s’ha
publicat la notícia de que Jujol s’incorpora a la ruta del paisatge dels genis. Amb
aquesta incorporació Tarragona entra a la ruta modernista impulsada en part per la
Diputació de Tarragona.

Pregunta com ho té Riudoms per entrar en aquesta ruta ? S’hi s’estant fent gestions
i com estan ?.

2/ Preguntes sobre el conveni dels treballadors.

Que s’està parlant des de fa un temps. Com està ? Si hi hagut algun tipus d’acord o
bé s’hi si està treballant, i si es pot informar de com van les negociacions.

3/ Preguntes sobre l’enderroc de la casa adjacent al Casal, que hi va haver durant la
seva construcció, demana si els pot informar de com està el tema judicial.? Si està
avançat ? O bé per on van ?

4/ Prec : aquest dies s’ha activat per part de la Generalitat el tema de la prohibició
de fer foc al  bosc i  als masos, d’ara fins el  setembre. Demana que es faci  una
previsió de revisió del solars que hi han pel poble que estan per edificar, que ja ho
han reclamat altres vegades, el tema de la neteja, per tal d’evitar possibles incendis.

7.2/ El Sr. Pere Campiñez, del grup municipal de la CUP, exposa els següents precs:

1/ Sobre el conveni dels camps de futbol. Demanen l’accés i la còpia del conveni
signat.
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2/ En relació amb la moratòria eòlica, que s’ha aprovat per unanimitat la moció, i
veient els passos que ha fet el govern, pregunta quines accions s’han fet per part de
l’equip de govern,  perquè segons els  hi  ha arribat  s’estan reunint  amb diferents
veïns, i per tant, demanen que se’ls informi d’aquestes qüestions.

3/ Pel que fa al tema de transparència, demanen que tots els regidors i els grups
municipals facin aquesta mesura de transparència, i facin públics els ingressos que
han rebut de forma anual per part del consistori.

4/ El tema sobre la piscina municipal, atès que es va sol·licitar una pròrroga pel
conveni de gestió de la piscina dels Amics de Riudoms, es té previst o s’han fet
alguns treballs per la gestió directa de l’Ajuntament? de quina manera es realitzarà
la licitació? Volen saber com estan aquests temes perquè s’apropa les dates de
funcionament de la piscina i volen saber com està tot aquest tema.

5/ Un prec sobre les respostes de les preguntes, que entenen que algunes s’ha de
buscar informació, però si que des de l’equip de govern com que hi ha un treball
diari,  hi  ha algunes coses que sí que es poden saber.  Per això, demanen si  es
podrien contestar en el Ple perquè es troben que moltes vegades fan preguntes al
Ple i al dia següent o uns dies després, surten en els mitjans públics algunes de les
coses que pregunten. Si alguna celeritat en alguna resposta es pogués donar en el
plenari i no caldria haver d’esperar dos mesos.

6/  Sobre  el  tema de  l’aprovació  de  les  actes  que  tenim de  l’anterior  secretaria
intervenció que resten pendents.  Pregunta quins tràmits  s’estan fent,  i  a què és
degut aquest retard en l’aprovació?

7/ Sobre la festa major, veient que s’ha fet públic per part de l’equip de govern el
tema del projecte de la nova festa major:

-  Si  s’ha  tingut  en  compte  i  s’ha  informat  d’aquestes  coses  prèviament,  de  la
informació que ha sortit a nivell públic, a la Colla Gegantera de Riudoms i a la Colla
de Diables de Riudoms, en unes reunions que prèviament hi havia.
-  els  capgrossos  de  Riudoms,  recentment  restaurats,  que  són  centenaris  i
actualment no participen en les festes, quina necessitat té el govern de l’Ajuntament
d’impulsar que se’n creïn de nous? Es té previst potenciar els ja existents i  amb alt
valor perquè surtin?.
- Quantes persones s’han apuntat a les diferents activitats?
- S’ha tingut en compte, des d’un punt de vista de valor històric o tradicional,  a
través  del  CERAP o  d’altres  centres  especialitzats  sobre  la  tradició  d’elements
festius i balls a l’hora de proposar-ne la nova creació?.
-  Quins elements es té pensat per part  de l’Ajuntament que participin en aquest
seguici?

8/ Relacionat amb tot això, preguem perquè tot el relacionat amb la festa major es
tingui en compte les entitats relacionades amb la cultura popular, que se’ls informi
degudament en les reunions que fan, i en l’organització de la festa en un conjunt,
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com poden ser el col·lectiu Barraques o altres entitats que puguin ajudar, com la
Bicicletada. Per això, proposen crear una coordinadora d’entitats d’elements festius
per obrir la festa major a una major participació ciutadana.

9/ Sobre la seguretat vial. Diumenge passat hi va haver un accident a la cruïlla prou
complicada del carrer Sant Pau amb carrer Sant Antoni. Hi ha comptabilitzats quants
accidents hi hagut en aquesta cruïlla?. Es té pensada alguna actuació de millora?.

10/ Referent a la regidoria de Protocol, sobre l’aprovació de la moció consensuada
de la marxa pagesa que va organitzar la Unió de Pagesos, on l’Alcalde de Riudoms
hi va assistir de caràcter protocol·lari i els va rebre. Quin és el protocol respecte
d’altres actes i perquè no se’ls convida a assistir a la resta de formacions polítiques,
i  més quan és un tema que es tracta  de manera conjunta?.  I  com si  que se’ls
convida a la missa del Beat o a la recepció de diferents actes que es fan en nom
seu. Entenen que l’Alcalde és la representació de l’Ajuntament, però demana una
millor comunicació per poder-hi assistir.

11/  La  regidora  Sra.  Roser  Torres  afegeix  una última pregunta.  Perquè no s’ha
convocat cap Comissió Informativa de Joventut, Esports, Cultura i Festes durant el
2016?

12/ També fa els següents Precs:

- Preguen que l’Ajuntament de Riudoms actualitzi la pagina web ja que no s’està
complint  amb els objectius de transparència; només hi ha publicades les actes de la
Junta de Govern de 2015, només hi ha penjada la relació de decrets d’alcaldia fins
el  7  de  gener  de  2016,  només hi  ha  publicats  els  extractes  d’acta  del  Ple  fins
novembre del 2016, l’apartat de mocions que presenten els grups municipals està
desactualitzat, etc.

- Preguen que es publiquin les actes de les comissions informatives (exceptuant
aquells  punts  que  afectin  a  dades  personals),  del  Consell  Escolar  Municipal,  i
d’altres organismes dependents de l’Ajuntament com les EPES i la Fundació Gaudí.

Finalitzades les anteriors intervencions,  el  Sr.  Alcalde diu  que es prepararan les
respostes a les preguntes. La raó és senzilla, perquè estan en seu plenària, per tant,
la resposta que s’ha de donar ha de ser acurada i ajustada a la realitat.

En relació amb de les negociacions respecte d’incorporar Riudoms en la ruta del
genis, informa que estan prou avançades amb la Diputació de Tarragona. De fet, és
un tema que no és senzill,  perquè no es incorporar-s’hi  amb una realitat  que ja
existeix. Però està ben orientat, i s’hi està treballant des de fa temps. Podria ser que
abans de la següent sessió plenària estigui resolt el tema. La resta de respostes a
les preguntes es prepararà la resposta per tal de facilitar que tots els regidors hi
tinguin el detall.
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7.3/  Respostes  a  les  preguntes  formulades  pel  grup  municipal
d’ERC/Avancem/AM en la sessió plenària ordinària del dia 19 de gener de 2017

1/ Preguntes en relació a la fibra òptica.

El regidor d’Urbanisme, Sr. Xavier Gallego, dóna resposta a les següents preguntes:

Ens ha arribat informació de veïns de la zona de la plaça de l'església que quan
truquen a Movistar per demanar informació sobre la fibra els hi diuen que aquesta
zona no està coberta. L'Ajuntament en té constància?

- Si, els veïns s’han adreçat a l’Ajuntament demanant opinió i se’ls ha informat
dels tràmits a fer.

Han quedat zones del nucli urbà pendents de passar la fibra òptica?

- Hi ha petites zones del municipi que Movistar va desplegant a mesura que hi
ha una quantitat de demanda suficient.

Suposem que Movistar, a part de demanar els permisos pertinents a les propietats
per on passa el cablejat de la fibra, ha informat a l'Ajuntament de la planificació del
desplegament de la fibra òptica a Riudoms. Es té aquesta informació ? Es pot fer
pública ?

- Si,  Movistar  ha  demanat  els  permisos  pertinents  i  la  informació  està  a
disposició als Serveis Tècnics per tal que es pugui consultar.

Movistar o qualsevol altra operadora ha de demanar algun tipus llicència i/o permís i
pagar  algun  tipus  de taxa,  tal  i  com han  de  fer  els  ciutadans  quan han  de  fer
qualsevol obra o reforma.

- Per  la  instal·lació  del  cablejat  per  les  façanes  s’obtenen  els  permisos
mitjançant  la  corresponent  declaració  responsable  i  el  dipòsit  de  la
corresponent fiança.

- Per  la  implantació  dels  elements  que  pretenguin  instal·lar  en  sòl  públic,
pedestals,  caixes  en  pals,  pals  o  altres  elements  similars  obtenen  els
permisos mitjançant la respectiva llicència municipal.

- En tot cas, cal tenir en compte que segons quin tipus d’actuacions fan les
companyies de serveis, aquestes compten amb una normativa específica que
les diferencia de les llicències típiques que sol·licitem els ciutadans.
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2/ Preguntes en relació a la fibra òptica.

La regidora de Promoció Turística, Sra. Mireia Massó, dóna resposta a les següents
preguntes:

Riudoms té un pla de promoció cultural i turística? 
- Les  actuacions  que  es  porten  a  terme  estan  recollides  en  el  programa

electoral  de  l’equip  de  govern  i  en  la  corresponent  planificació  de  les
regidories de Cultura i de Turisme.

La Fundació Gaudí no hi té res a dir? 

- Aquest no és un projecte de la Fundació, sinó de les regidories de Cultura i
Promoció Turística. 

- Així ho han vist els regidors en el pressupost de l’Ajuntament en que es pot
comprovar com la corresponent partida està al pressupost de l’Ajuntament i
no al pressupost de la Fundació Gaudí.

Referent  a  l'escultura,  també  s'informa  que  aquesta  escultura  es  situarà  a  les
escales de la Plaça de l'Església. És una bona situació tenint en compte que és un
lloc de pas?

- Sí, creiem que es la millor ubicació pel significat que té aquest lloc. No està
escollida a l'atzar. 

- Sabem que es un lloc de pas, però com tots sabem les escales de la Plaça
de l'Església són prou amples, com perquè la col·locació d'aquesta escultura
no dificulti el pas.

Sobre la marca Turisme de Riudoms, hi  ha algun projecte o estudi  que avali  la
realització d'aquest projecte? 

- El propi encàrrec de la marca porta la definició d’aquesta i el que aquesta ha
de transmetre.

Els 15 punts on s'han de posar les plaques com s'han seleccionat? 

- S'ha fet una primera selecció dels llocs d'interès cultural, turístic i informatiu
del poble de Riudoms.

7.4/ Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de la CUP en la
sessió plenària ordinària del dia 19 de gener de 2017

1/ Preguntes en relació amb unes dades aparegudes en el BIM.

La regidora d’Informació Municipal, Sra. Maria Cros, dóna resposta a les següents
preguntes:
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Perquè al BIM no apareix les dades de participació de la Consulta de la Fira de
l’Avellana? 

- Efectivament, el total de participants a la Consulta de la Fira no va aparèixer
a la noticia corresponent al Butlletí d’Informació Municipal. Va ser un descuit
en la maquetació de la noticia. 

- Aprofitem per dir que es van dipositar 660 enquestes.

2/ Preguntes en relació a la fibra òptica.

El regidor d’Urbanisme, Sr. Xavier Gallego, dóna resposta a les següents preguntes:

Es vol saber si existeix una planificació i un calendari pel desplegament de la fibra
òptica a Riudoms? 

- La  documentació  presentada  per  Movistar  a  l’Ajuntament  contempla  el
desplegament principal en una sola fase.

- La mateixa  companyia  contempla  el  desplegament  en  les  zones de poca
demanda a mesura que rebin les peticions dels veïns.

3/ Preguntes en relació a la revisió cadastral.

El regidor d’Hisenda, Sr. Jordi Domingo, dóna resposta a les següents preguntes:

Respecte  l’actual  revisió  cadastral  que  estan  rebent  els  veïns  a  casa,  des  de
l’Ajuntament i el govern s’ha fet algun pas i/o petició per tal de demanar al Cadastre
l’equiparació  de  drets  dels  terrenys  urbanitzables  que  encara  no  han  estat
desenvolupats, tal i com recull la recent jurisprudència al respecte? 

- La  documentació  que  estan  rebent  els  veïns  a  casa  no  és  una  revisió
cadastral, sinó una regularització d’allò que no estava declarat.

- La  diferència  està  en  que  aquesta  és  una  iniciativa  del  Ministerio  de
Hacienda a tots els municipis per posar al corrent aquelles propietats que no
tributen d’acord amb la normativa.

- En quan a l’equiparació dels terrenys urbanitzables no desenvolupats fa més
d’un  any  que  es  va  demanar,  malgrat  la  reducció  d’ingressos  que  això
representarà per l’Ajuntament de Riudoms.

- La Gerencia del Cadastro ja hi està treballant.

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

     Josep M. Cruset Domènech       Carmen Alcoverro Beltrán
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