
EXTRACTE ACTA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

DEL DIA 17 DE GENER DE 2019

ASSISTENTS  :  

ALCALDE:
Sergi Pedret Llauradó, de
Partit Demòcrata PDeCAT

REGIDORS:
Per Partit Demòcrata PDeCAT:
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferrant
Maria Cros Torrents
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller
Eugenia Montalvo Marín

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 Beltran

       Ref.  PLE  01/19

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
del  vespre  del  dia  disset  de gener  de l’any
dos  mil  dinou,  sota  la  presidència  del  Sr.
Alcalde,  Sr.  Sergi  Pedret  Llauradó,  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 LES DUES SESSIONS
EXTRAORDINÀRIES QUE VAN TENIR LLOC EL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2018

Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de les actes de les dues sessions
extraordinàries que van tenir  lloc el  dia  21 de novembre de 2018,  se n’omet la
lectura i s’aprova, per unanimitat dels presents, el contingut de les actes.
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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 15 de novembre de
2018, les quals es detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2018_11_05-01 05/11/2018 Resolució d'alcaldia que atorga llicència per a rebaix de la vorera a entrada de pàrquing

2018_11_05-02 05/11/2018 Decret Alcaldia resultat proves català

2018_11_05-03 05/11/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat 

2018_11_05-04 05/11/2018 Resolució d'alcaldia que atorga llicència urbanística per a fer el tancament d'una finca

2018_11_05-05 05/11/2018 Decret adjudicant les obres de construcció d'una pista de formigó per a activitats esportives

2018_11_05-06 05/11/2018 Resolució de la sol·licitud d'alta d'un gual al carrer Molins Nous, núm. 22 al Padró de Guals 

2018_11_06-01 06/11/2018 Decret Alcaldia denegant ús el dia 11-11-2018 per posar carpa a Ciutadans

2018_11_06-02 06/11/2018 Resolució d'alcaldia atorgant llicència urbanística d'obres per a fer un tancament 

2018_11_06-03 06/11/2018 Decret alcaldia ocupació via pública 11-11-2018 Festa de l'Oli de la cooperativa

2018_11_07-01 07/11/2018 Decret d’assabentat del canvi de nom de l'activitat de venda de pollastres a l'ast 

2018_11_07-02 07/11/2018 Decret d’assabentat del canvi de nom i modificació de l'activitat de taller de serralleria metàl·lica

2018_11_07-03 07/11/2018 Resolució concessió de la targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat 

2018_11_07-04 07/11/2018 Decret Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local del dia 12-11-2018

2018_11_07-05 07/11/2018 Decret d’inici d’expedient 4t expedient modificació de crèdits 2018

2018_11_09-01 09/11/2018 Decret Alcaldia ocupació via pública el dia 11-11-2018 per part de Ciutadans

2018_11_09-02 09/11/2018 Decret fixant orde del dia de la sessió plenària ordinària del dia 15-11-2018

2018_11_12-01 12/11/2018 Decret Alcaldia de nomenament de 1r tinent d'alcalde

2018_11_12-02 12/11/2018 Decret Alcaldia de nomenament de membres de la Junta de Govern Local

2018_11_13-01 13/11/2018 Decret fixant l'orde del dia de la sessió de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació

2018_11_13-02 13/11/2018 Resolució de concessió de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

2018_11_14-01 14/11/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol núm. 981 del cementiri

2018_11_15-01 15/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat d'una comunicació prèvia d'obres 

2018_11_15-03 15/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_15-04 15/11/2018 Decret aprovant pagament assistència membres tribunal proves procès selectiu concurs-oposició

2018_11_15-05 15/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2018_11_15-06 15/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_15-07 15/11/2018 Decret Alcaldia contracte menor subministrament acte Homenatge a la Vellesa

2018_11_16-01 16/11/2018 Decret fixant l'Orde del dia de la sessió plenària extraordinària del dia 21-11-2018

2018_11_16-02 16/11/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat 

2018_11_16-03 16/11/2018 Decret que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_11_16-04 16/11/2018 Decret de convocatòria del Ple extraordinari del dia 21 de novembre de 2018, amb un punt únic

2018_11_16-05 16/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_16-06 16/11/2018 Decret de concessió de drets funeraris sobre nínxol núm. 4137 del cementiri municipal
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2018_11_16-07 16/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_11_16-08 16/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_16-09 16/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_11_16-10 16/11/2018 Decret alcaldia contracte menor de subministrament llums de Nadal per plaça de l'Església

2018_11_16-11 16/11/2018 Decret alcaldia adjudicació topes de roda pàrquing barri Ferrant

2018_11_19-01 19/11/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 132 del cementiri municipal

2018_11_19-02 19/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2018_11_19-03 19/11/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 60 del cementiri

2018_11_19-04 19/11/2018 Decret ordenació relacions pagaments núms. 034, 035 i 036/2018

2018_11_19-05 19/11/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm.1043 del cementiri

2018_11_19-06 19/11/2018 Decret d’incoació d'expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d'habitants 

2018_11_19-07 19/11/2018 Decret d’acceptació de renúncia, i extinció del dret funerari de concessió nínxols núm. 17 i 95

2018_11_19-08 19/11/2018 Resolució acordant la sol·licitud de subvenció del romanent del PAM 2017

2018_11_19-09 19/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2018_11_19-10 19/11/2018 Decret adjudicació revisions mèdiques inclosa convocatòria borsa treball guàrdia

2018_11_20-01 20/11/2018 Decret aprovant la memòria de l'activitat d'espectacle pirotècnic festes de Beat Bonaventura

2018_11_20-02 20/11/2018 Decret aprovant la memòria de la Festa Movember Beat Party 2018

2018_11_20-03 20/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_20-04 20/11/2018 Decret d'incoació d'expedient per a l'establiment i fixació d'un preu públic per visites guiades

2018_11_21-01 21/11/2018 Decret Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 27-11-2018

2018_11_22-01 22/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_22-02 22/11/2018 Decret de nomenament de President i Gerent en funcions de les EPE Riudoms Gestió i Serveis

2018_11_22-03 22/11/2018 Resolució autoritzant i ordenant el pagament de quantia sol·licitada com a pagament a justificar 

2018_11_23-01 23/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_23-02 23/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_23-03 23/11/2018 Resolució autoritzant i ordenant el pagament de quantia sol·licitada com a pagament a justificar

2018_11_23-04 23/11/2018 Resolució de lliurament a justificar núm. 15/2018

2018_11_27-01 27/11/2018 Decret de derivació del deute en concepte de rebuts per la taxa de brossa disseminats any 2018 

2018_11_27-02 27/11/2018 Decret encomanant als Serveis Tècnics municipals la redacció d'un projecte

2018_11_27-03 27/11/2018 Decret d’incoació d'expedient de renovació, o caducitat, d’inscripcions padronals d’estrangers

2018_11_27-04 27/11/2018 Decret d’incoació d'expedient per comprovació periòdica de la residència dels estrangers 

2018_11_28-01 28/11/2018 Decret de convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 01-12-2018

2018_11_28-02 28/11/2018 Resolució d'assabentat de la comunicació d'inici de l'activitat de farmàcia al carrer Major, 18 

2018_11_28-03 28/11/2018 Decret d’ordenació pagaments nòmines novembre

2018_11_28-04 28/11/2018 Decret de correcció d'error material del Decret 2018_11_28-01

2018_11_28-05 28/11/2018 Decret d’incoació expedient pressupost 2019

2018_11_29-01 29/11/2018 Decret Alcaldia d’ocupació via pública pel dia 20-12-2018

2018_11_29-02 29/11/2018 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute

2018_11_29-03 29/11/2018 Resolució relativa a la compensació d'ofici del deute en concepte de rebut d'IBI 2018

2018_11_30-01 30/11/2018 Resolució acordant la sol·licitud de subvenció a Diputació de Tgna per a l'obra d'endegament

2018_11_30-02 30/11/2018 Decret de baixa d'ofici dels rebuts de brossa del servei per error en el titular

2018_11_30-03 30/11/2018 Decret d’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de renovació de la xarxa d'abastament

2018_12_03-01 03/12/2018 Decret d'Alcaldia de nomenament de Tinents d'alcalde

2018_12_03-02 03/12/2018 Decret d’Alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde per la Junta de Govern Local

2018_12_03-03 03/12/2018 Decret Alcaldia de nomenament de la regidora membre del Consell d'Administració RG

2018_12_03-04 03/12/2018 Decret de l'Alcaldia de ratificació del contingut del Decret núm. 2018_11_22-02

2018_12_03-05 03/12/2018 Decret declarant la superació del període de prova, d'acord amb les bases de la convocatòria
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2018_12_04-01 04/12/2018 Decret Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern del dia 10-12-2018

2018_12_04-02 04/12/2018 Decret de canvi de titularitat del dret funerari de concessió nínxol núm. 442 del cementiri

2018_12_04-03 04/12/2018 Resolució d’assabentat canvi de titularitat de l'activitat de bar restaurant "L'abeurador" 

2018_12_04-04 04/12/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_12_04-05 04/12/2018 Resolució d'assabentat de comunicació d'inici de l'activitat de torrefacció d'avellanes

2018_12_04-06 04/12/2018 Decret de delegació de l'alcaldia a favor de regidors i creació de regidories corresponents

2018_12_05-01 05/12/2018 Resolució de devolució d'ingressos indeguts, per ingrés en excés de l'import d’una taxa

2018_12_07-01 07/12/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_12_07-02 07/12/2018 Resolució d'Alcaldia que aprova la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2018_12_10-01 10/12/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a  una Associació

2018_12_10-02 10/12/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Escola 

2018_12_10-03 10/12/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a una Associació

2018_12_10-04 10/12/2018 Resolució de devolució d'ingressos indeguts, per ingrés en excés de l'import d’una taxa

2018_12_11-01 11/12/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Institut 

2018_12_11-02 11/12/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_12_11-03 11/12/2018 Decret de convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació del dia 14/12/2018

2018_12_11-04 11/12/2018 Decret de l'Alcaldia aprovant inicialment el projecte bàsic i executiu d’una construcció 

2018_12_12-01 12/12/2018 Resolució acordant sol·licitar el canvi de destinació de la subvenció del PEXI 2018

2018_12_12-02 12/12/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2018_12_12-03 12/12/2018 Decret Alcaldia a petició interessat baixa a Trànsit

2018_12_13-01 13/12/2018 Decret de derivació del deute en concepte de taxes de brossa i subministrament d'aigua 

2018_12_13-02 13/12/2018 Decret de derivació del deute en concepte de taxa de brossa i subministrament d'aigua

2018_12_13-03 13/12/2018 Decret adjudicació pòlissa de tresoreria

2018_12_13-04 13/12/2018 Decret d’inici de procediment sancionador per incompliment del  Decret

2018_12_14-01 14/12/2018 Decret de convocatòria del Ple extraordinari del dia 19 de desembre de 2018

2018_12_14-02 14/12/2018 Resolució acordant la signatura del document de declaració de municipi solidari amb l'alzheimer

2018_12_17-01 17/12/2018 Resolució aprovant memòria activitat extraordinària organitzada per l'Ajuntament de Parc Infantil

2018_12_17-02 17/12/2018 Resolució d'alcaldia que atorga llicència urbanística d'obres

2018_12_17-03 17/12/2018 Resolució concedeix llicència a una entitat per la realització d'activitat extraordinària

2018_12_17-04 17/12/2018 Decret aprovant memòria d'activitat extraordinària organitzada per Ajuntament Cavalcada Reis

2018_12_17-05 17/12/2018 Decret d’incoació expedient de renovació o caducitat, d’inscripcions padronals d’estrangers

2018_12_17-06 17/12/2018 Decret d’incoació d'expedient per a la comprovació periòdica de la residència dels estrangers

2018_12_18-01 18/12/2018 Decret aprovació fons social any 2018

2018_12_18-02 18/12/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_12_18-03 18/12/2018 Decret ordenació pagament nomines paga extra desembre

2018_12_18-04 18/12/2018 Decret ordenació pagament nomines endarreriments gener-novembre 2018

2018_12_19-01 19/12/2018 Decret nomenament secretària accidental per vacances de la titular

2018_12_19-02 19/12/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_12_19-03 19/12/2018 Decret ordenació de diversos pagaments

2018_12_20-01 20/12/2018 Decret aprovació aportacions ens

2018_12_20-02 20/12/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 601 del cementiri

2018_12_20-03 20/12/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 118 i 691 del cementiri

2018_12_20-04 20/12/2018 Decret concedint llicència ocupació Pl. Palmera carpa inflable publicitària (Adamo) 23/12/2018

2018_12_20-05 20/12/2018 Decret d’adjudicació del contracte de subministrament de maquinària per a la Brigada

2018_12_20-06 20/12/2018 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute

2018_12_20-07 20/12/2018 Resolució petició pagament a justificar núm. 16/2018 

2018_12_21-01 21/12/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 478 del cementiri
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2018_12_21-02 21/12/2018 Resolució atorgant llicència urbanística per a fer tancament de 300 ml de tanca metàl·lica

2018_12_21-03 21/12/2018 Decret alcaldia ampliació pressupost

2018_12_21-04 21/12/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_12_21-05 21/12/2018 Decret d’adjudicació del contracte de subministrament del material necessari millora il·luminació

2018_12_21-06 21/12/2018 Decret Alcaldia error material decret 2018_11_15-07

2018_12_21-07 21/12/2018 Decret aprovant despeses nòmines mes de desembre 2018

2018_12_21-08 21/12/2018 Decret alcaldia contracte menor serveis turisme

2018_12_27-01 27/12/2018 Decret aprovació certificació núm. 2 obres de la primera fase del projecte bàsic i executiu

2018_12_27-02 27/12/2018 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute

2018_12_28-01 28/12/2018 Decret ordenació pagament nòmines desembre

2018_12_28-02 28/12/2018 Decret d’aprovació relacions de factures

El Ple en queda assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia. 

3/. APROVAR EL RÈGIM DE RETRIBUCIÓ DE L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT
DE RIUDOMS

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

Primer.- Aprovar que el règim de retribució del Sr. Sergi Pedret Llauradó, Alcalde de
l’Ajuntament de Riudoms serà el  règim d'assistències per la concurrència en els
òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Riudoms de que formi part, i en els imports
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 7 de juliol de 2015.

4/. APROVAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA REGIDORA MARIA
CROS TORRENTS

El  Ple  de  l’Ajuntament  acorda,  amb les  abstencions dels  Srs.  Pere  Campíñez  i
Roser Torres, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria
Cros,  Jordi  Domingo,  Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Mireia  Massó,  Eugenia
Montalvo, Jordi Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.- Aprovar la compatibilitat sol·licitada per la regidora Maria Cros Torrents com
a professora associada a temps parcial  de la Universitat  Rovira i  Virgili,  i  l  seva
dedicació  exclusiva  com a  regidora  d’ensenyament,  política  lingüística,  cultura  i
casal riudomenc, joventut, lleure i informació municipal a l’Ajuntament de Riudoms
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5/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

5.1/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP per la publicitat de les
despeses dels grups municipals

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

«Els  grups  municipals  de  l’Ajuntament  de  Riudoms,  atès  el  que  estableix  la  Ley  de  Bases  de
Régimen Local perceben ingressos provinents dels fons municipals per tal de garantir que aquests
puguin realitzar la seva activitat institucional.

Tanmateix,  actualment,  els  grups municipals  utilitzen aquests fons públics de forma discrecional,
sense que l’Ajuntament hagi desenvolupat un reglament on s’especifiqui quina ha de ser la destinació
d’aquests fons, més enllà del que estableix la llei ja citada anteriorment.

I, no sols això, sinó que els grups municipals no tenen l’obligació de justificar aquestes despeses,
fent cas omís així, tant del que estableix la citada llei com el propi RDL 2/2004, de 5 de març.

Per si no fos prou, l’Ajuntament tampoc publica al seu web de transparència el detall d’aquestes
despeses per part dels grups municipals, tot i que en té coneixement, atès que els grups municipals
tenen l’obligació legal de portar la comptabilitat pròpia d’aquests recursos, així com de comunicar-la
als òrgans de fiscalització de l’Ajuntament.

Malauradament aquesta mala praxis no és exclusiva d’aquest ajuntament, sinó que arreu de l’Estat
espanyol hi ha milers d’institucions municipals i supramunicipals que incompleixen aquesta legislació
i normativa.

Per aquest motiu, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, òrgan depenent
de la Generalitat de Catalunya, va publicar el dictamen “Criteri 1/2018, sobre l’obligatorietat de la
publicitat activa de les subvencions als grups polítics de les Corporacions Locals”.

En aquest  document,  s’hi  troba una exposició jurídica molt  àmplia,  en la  qual es plantegen tots
aquests incompliments que hem exposat en base a la legislació vigent i la jurisprudència generada al
respecte  per  part  del  Tribunal  de  Cuentas,  i  acaba  concloent,  no  sols  la  necessitat  que  els
ajuntaments realitzin un control  d’aquestes despeses i  que aquestes siguin publicades,  sinó que
estableix  clarament  com s’ha de realitzar  aquesta publicació  per  tal  de garantir  la  transparència
adequada.

Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat  Popular proposa al  Ple municipal  l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Establir unes normes reguladores de l’aportació de funcionament dels grups municipals de
l’Ajuntament  de  Riudoms,  on  s’especifiqui  clarament,  com  s’ha  de  realitzar  la  gestió  d’aquests
recursos municipals per part dels grups municipals.

SEGON.- Establir en aquestes normes el mètode de fiscalització i control intern de les despeses que
s’originin  d’aquests  fons,  atenent  allò  que  estableix  la  legislació,  així  com establir  un  lliurament
d’aquests recursos mitjançant bestretes en base a les despeses efectives realitzades pels grups
municipals.

TERCER.- Fer efectius els acords d’aquesta moció en un termini màxim de sis mesos».
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Se sotmet  a  votació  la  moció  presentada  pel  grup  municipal  de  la  CUP per  la
publicitat de les despeses dels grups municipals, i després del seu estudi i debat, el
Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.

5.2/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP per permetre que el públic
dels plens pugui formular preguntes

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

«Des del Grup Municipal de la CUP hem insistit en reiterades ocasions des de l’any 2015, tant des
del saló de plens com en diferents reunions amb la resta de grups municipals, de la necessitat de
dotar-nos d’un Reglament Orgànic Municipal propi, que permeti establir un reglament que vagi més
enllà d’allò que regula el Real Decreto 2568/1986, conegut com a ROF.

Més  enllà  d’exercir  una  potestat  municipal  per  elaborar  un  reglament  decidit  entre  totes  les
representants de l’Ajuntament de Riudoms, en lloc de regir-nos per un reglament escrit fa més de
trenta anys pel “Consejo de Ministros” de l’Estat espanyol, les necessitats actuals d’un municipi i un
ajuntament van més enllà d’allò que es podia preveure o regular en aquella època en matèries, com
per exemple, transparència i participació.

És davant d’aquesta negativa per part del govern d’iniciar el procés de debat ciutadà i institucional
sobre la creació d’un Reglament Orgànic Municipal propi, i d’aquestes noves necessitats per avançar
cap a una institucions més transparents i democràtiques, que des del Grup Municipal de la CUP,
optem  per  anar  plantejant  propostes  concretes  que  el  govern  pugui  assumir  dins  del  marge
d’actuació que permet el ROF.

En aquest cas, plantegem la necessitat que la ciutadania que avui segueix aquest debat des d’aquest
Saló de Plens tingui el dret de poder participar-hi. Entenem que el Ple és l’únic espai de l’Ajuntament
de caràcter públic on es permet seguir l’actualitat i conèixer les problemàtiques del nostre municipi. I,
és per això, que entenem que més enllà dels canals actuals perquè la ciutadania pugui adreçar-se a
l’Ajuntament, els plens són un espai idoni perquè la ciutadania pugui plantejar les problemàtiques
que afecten al municipi, que els partits polítics aquí representats no som capaços de traslladar del
carrer a aquesta institució.

No estem plantejant res d’innovador. Estem demanant que als plens de l’Ajuntament de Riudoms, la
ciutadania es pugui expressar -igual com succeeix en centenars d’ajuntaments del nostre país, i com
succeïa  en  aquest  ajuntament  anys  enrere-,  com  un  mecanisme  perquè  la  ciutadania  sigui
coresponsable  dels  afers  públics  i  es  generin  espais  de  comunicació  i  relació  pública  entre  la
ciutadania – i les entitats - amb les seves representants institucionals.

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

PRIMER.-  Que  la  presidència  d’aquest  Ple  permeti  en  el  darrer  punt  de  l’ordre  del  dia  de  les
convocatòries  del  Ple,  que  les  entitats  i  la  ciutadania  puguin  formular  preguntes,  així  com que
aquesta reguli els canals i els procediments idonis per poder-les presentar.

SEGON.- Fer efectius els acords d’aquesta moció en un termini màxim de sis mesos».
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Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal de la CUP per permetre
que el públic dels plens pugui formular preguntes, i després del seu estudi i debat, el
Ple de l’Ajuntament acorda,  amb el vot a favor dels Srs.  Pere Campíñez, 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, Mireia
Massó, Eugenia Montalvo, i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.

5.3/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP per a la incorporació de
clàusules  amb perspectiva  de  gènere  en la  contractació  de  l’administració
pública local

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

«Actualment la igualtat  de dones i  homes en la vida quotidiana encara no  és una realitat;  a la
pràctica, dones i homes segueixen sense gaudir dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats
polítiques, econòmiques i culturals. La perspectiva de gènere en la contractació pública consisteix a
integrar la visió de gènere en tots els estadis del procés de contractació amb la finalitat d’utilitzar la
contractació pública per a promoure la igualtat de les dones i els homes.

La decisió de dur a terme una contractació que aparentment pot resultar neutral pot desencadenar
efectes diversos sobre les dones i els homes fins i tot sense pretendre-ho, per això és important
incloure aquesta perspectiva de gènere per a determinar les clàusules d’igualtat i en quin moment de
la contractació les podem incloure.

Atès que l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 19, reconeix el dret de totes les dones al
desenvolupament lliure de la seva personalitat i capacitat personal, a viure amb dignitat, seguretat i
autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació. 

Atès que les dones tenen dret a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els homes en
tots els àmbits públics i privats. 

Atès que l’article 41 de l’EAC va més enllà i obliga els poders públics a garantir la transversalitat en la
incorporació  de la perspectiva de gènere i  de les dones en totes les polítiques públiques per a
aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes.

Atès que la  Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, està encaminada a
assolir la igualtat efectiva de dones i homes, reforçant les mesures i els mecanismes concrets per a
aconseguir que els poders públics duguin a terme polítiques i actuacions destinades a eradicar el
fenomen de la desigualtat entre dones i homes i que aquest fet suposi un benefici tant per a les
dones com per als homes, ja que permetrà construir unes noves pautes de relació entre homes i
dones  basades  en  el  respecte  i  l’equitat,  i  contribuir  a  fer  la  societat  més  democràtica,  justa  i
solidària.

Atès que la Llei 17/2015, de 21 de juliol, també recull la transversalitat de la perspectiva de gènere i
de les polítiques d’igualtat de gènere com un principi d’actuació que els poders públics  han d’aplicar
a totes les seves polítiques i actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que
aporten les dones i  homes i  aplicant  de manera positiva els canvis  necessaris  per  a  millorar  la
societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels dos sexes.
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Atesa la normativa exposada, queda palès que existeix un marc legislatiu que obliga a integrar la
perspectiva de gènere en tots els àmbits per assolir la igualtat efectiva de dones i homes.

Atès que l’Ajuntament de Riudoms va aprovar el 15 de març de 2018, per unanimitat, la moció «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».

Atès que a l’acord quart d’aquesta moció s’indica «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».

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

PRIMER.- Refermar  el compromís d’incorporar clàusules socials en els expedients de contractació
pública i col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i els altres ens locals
en la difusió i l’impuls del seu ús per les administracions públiques.
SEGON.-  Prendre  com  a  referència  per  a  la  incorporació  de  les  clàusules  la  “Guia  per  a  la
incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics”, aprovada, el 12 de setembre de
2018, per la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se’n facin.

TERCER.- Fer efectiva la inclusió de clàusules contractuals de amb perspectiva de gènere  en els
expedients de contractació de l’Ajuntament en el termini màxim de sis mesos».

Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal de la CUP per a la
incorporació  de  clàusules  amb  perspectiva  de  gènere  en  la  contractació  de
l’administració pública local, i després del seu estudi i debat, el Ple de l’Ajuntament
acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.

5.4/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP per a la incorporació de
clàusules socials en la contractació de l’administració pública local

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

«El 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de
Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya van signar
un conveni de col·laboració per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació
de l’Administració Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya
que va  instar  el  Govern  de  la  Generalitat  a  establir  acords  per  tal  d’impulsar  l’aplicació  de  les
clàusules socials a la contractació pública de la resta d’administracions catalanes.

Atès  que,  en  els  termes  del  conveni  esmentat,  la  contractació  pública  ha  de  tenir  un  caràcter
estratègic  i  contribuir  indirectament  al  desenvolupament  de  polítiques  d’interès  general,
l’administració  catalana treballa per  a l’extensió  de la utilització  de les clàusules contractuals  de
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caràcter social, de conformitat també amb la quarta generació de Directives europees aprovades el
mes de febrer de 2014. 

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014, de 9 de gener, de
l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a l’increment de la transparència i
l’optimització  dels  procediments  de  contractació  pública,  i  a  través  de  diverses  actuacions  i
instruments  específics,  ha  determinat  i  fomentat  la  incorporació  de  clàusules  socials  en  els
expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que integren
el seu sector públic.

Atès que el 5 de març de 2015 la Generalitat va signar un conveni amb les entitats municipalistes,
ACM  i  FMC,  d’”incorporació  de  clàusules  socials  en  els  expedients  de  contractació  de  les
administracions  locals”,  basades  en  el  que  estableix  la  Guia  per  a  la  inclusió  de  clàusules
contractuals de caràcter social.

Atès que l’Estat espanyol va aprovar la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic,  per  la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament
Europeu i el Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en la qual s’inclou de forma
explícita la possibilitat que les administracions públiques puguin dissenyar un procés de contractació
d’obres,  subministraments i  serveis  que tinguin en compte “aspectes qualitatius,  mediambientals,
socials i innovadors vinculats a l’objecte del contracte” en els criteris d’adjudicació.

I, així ho reconeix el seu primer article, establint que “En tota contractació pública s’han d’incorporar
de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals sempre que tinguin relació amb
l’objecte del contracte, en la convicció que la seva inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu
en la prestació contractual, així com una major i millor eficiència en la utilització dels fons públics”.

Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes socials en la seva
contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en el marc de les accions públiques
de foment de l’ocupació, de les accions positives de gènere i de les accions positives per a persones
que integren algun dels col·lectius més desfavorits.

Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest ajuntament amb la progressiva incorporació de
les clàusules contractuals de caràcter social  en els expedients de contractació que s’hi porten a
terme.

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

PRIMER.-  Adoptar el compromís d’incorporar clàusules socials en els expedients de contractació
pública i col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i els altres ens locals
en la difusió i l’impuls del seu ús per les administracions públiques.

SEGON.- Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la “Guia per a la inclusió de
clàusules  contractuals  de  caràcter  social”,  aprovada  per  la  Junta  Consultiva  de  Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se’n facin.

TERCER.- Fer efectiu els acords d’aquests moció en un termini màxim de  la inclusió de clàusules
contractuals de caràcter social en els expedients de contractació de l’Ajuntament en el termini màxim
de dotze mesos».
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Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal de la CUP per a la
incorporació de clàusules socials en la contractació de l’administració pública local, i
després  del  seu  estudi  i  debat,  el  Ple  de  l’Ajuntament  acorda,  per  unanimitat,
aprovar el contingut de la moció.

5.5/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP per a donar suport a la
iniciativa de l’organització «SOS Menjador»

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

«L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un temps prou
ampli  i  amb  grans  potencialitats  pedagògiques  que  l'àmbit  educatiu  encara  no  ha  abordat
integralment.  Actualment  la  qualitat  educativa  de  l'espai  del  migdia  depèn  de  les  dinàmiques  i
iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta integrar aquest espai en el projecte educatiu, tot i que
no hi  hagi  presència física de l'equip  de mestres,  però en què s'acorden unes línies educatives
d'actuació amb l'AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En d’altres centres, la diferència entre l'espai
lectiu i el del migdia és més evident. Fins a dia d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha
encarat aquesta manca d'atenció pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de menjador. 

Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu, sota la
tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia d'accés universal i, per tant, també gratuït,
però no obligatori. Una aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública sense copagaments, on
l’alimentació a càrrec de l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educativa.

Així  doncs,  un  temps  de  migdia  on  es  podrien  treballar  tres  aspectes  prou  transcendents:
l'alimentació, els valors humans i la democràcia.

L'alimentació saludable  lligada  a  factors  de  sostenibilitat  que  impliqui  utilitzar  productes  de
proximitat i de temporada, que alhora doni feina als productors i a les productores properes al centre
educatiu i  que clarament  demostrin tècniques vinculades a l'ecologia.  Una alimentació saludable
basada en una dieta mediterrània que reforci l'educació d'hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir
la incidència de malalties com l'obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars, etc.

Els valors humans  lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol alumna i
alumne,  inclosos aquells  amb necessitats  educatives  especials  que puguin  precisar  personal  de
suport educatiu a la diversitat i interculturalitat alimentària i social, a la tolerància i el respecte vers els
altres i, en definitiva, tots aquells valors que facilitin la construcció d’una societat millor. 

I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la comunitat educativa
ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d’entre moltes altres qüestions, de
quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu.

El model existent al nostre municipi és un model de gestió adequat atès que aquest és de gestió
directa, tot i que també presenta algunes possibilitats d’esmena, com per exemple la millora de les
ràtios de monitoratge, entre d’altres.

La proposta inicial del nou Decret de menjadors que havia elaborat el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i que havia fet arribar a la comunitat educativa en forma d'esborrany
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simplement es limitava a regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos
públics. Aquesta proposta deixava fora la capacitat del centre de decidir autònomament, si es vol que
siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps del migdia (com fins ara fan a molts
centres educatius, com a entitat privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic).

En la trobada del passat 17 de desembre del 2018 entre el Conseller del Departament d’Educació,
Josep Bargalló i  la Coordinadora SOS Menjadors i  representants d’AMPA de diferents indrets de
Catalunya, es va comunicar la intenció del departament de generar una llei que reguli de manera
integral, i a partir del 2020, l’espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. Aquesta nova
llei no només donaria encaix a les directrius europees i normes actuals en matèria de contractació
pública i la gestió directa o indirecta de les AMPAS o AFAS que vulguin gestionar el seu menjador,
sinó també hauria d’implementar de manera progressiva la universalitat, gratuïtat, inclusivitat, dignitat
laboral  i  qualitat  pedagògica i  alimentària,  en condicions d’equitat  en tots  els  centres educatius.
Aquesta  implementació  de  la  universalitat  vindria  donada  per  la  capacitat  pressupostaria  del
departament  i  s’iniciaria  progressivament  i  preferentment  en  els  centres  educatius  amb  més
complexitat.

Per altra banda, en aquella mateixa trobada al Departament d’Educació, es va posar de manifest la
necessitat de resoldre de manera urgent la situació legal de les AMPA i AFAS que volen gestionar el
seu menjador el curs 2019-20. En aquest sentit el Conseller Bargalló va entomar el compromís de
trobar  la  complicitat  política  i  jurídica  de  tots  els  Consells  Comarcals  de  Catalunya  perquè  es
possibiliti la gestió de menjadors per part de les associacions de famílies que ho vulguin. A partir del
2020,  moment  en  el  qual  caduquen  les  transferències  als  consells  comarcals  en  matèria  de
menjadors  escolars,  la  nova  normativa  en  format  de  llei  hauria  de  fer  compatible  la  gestió  de
menjadors per part de les AMPA/AFA que vulguin i iniciar un procés d’universalització gradual a la
resta de centres catalans i segons les seves necessitats.

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

PRIMER.- Instar al Departament d'Educació a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del Decret
de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle de debat sincer amb
la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de
l'espai del migdia.

SEGON.- Instar al Departament d'Educació a trobar la fórmula jurídica perquè els consells comarcals
puguin permetre a les AMPAS i AFAS que vulguin fer gestió directa o indirecta del seus menjadors
escolars a partir del curs 2019-2020.

TERCER.-  Instar al Consell Comarcal del Baix Camp a mantenir una actitud de complicitat amb el
Departament d’Educació de la Generalitat per a fer possible una solució que permeti la gestió directa
i indirecta de les AMPA/AFA de la comarca que així ho vulguin fins al 2020.

QUART.- Instar al Departament d'Educació a treballar un consens ampli amb la comunitat educativa i
els diferents grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya per fer possible un acord de
llei que reguli de manera integral l’espai del migdia als centres educatius de titularitat pública a partir
del 2020.

CINQUÈ.-  Continuar oferint, des de l’Ajuntament de Riudoms, el servei de menjador de la manera
que  s’està  fent,  com un  servei  públic  de  gestió  directa.  I  revisar  aquest  model  curs  rere  curs
juntament  amb les AMPA de les respectives escoles,  per  poder  valorar  aquest  servei  de forma
contínua.
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SISÈ.- Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Educació i a tots els centres educatius de
titularitat pública del municipi a través del representant de l'ajuntament en els respectius Consells
Escolars de Centre».

Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal de la CUP per a donar
suport a la iniciativa de l’organització «SOS Menjadors», i després del seu estudi i
debat, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs. Jordi Ortiz i Marcel·lí
Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros,
Jordi Domingo, Carles Garcia, Montse Corts, Mireia Massó, Eugenia Montalvo, Pere
Campíñez, Roser Torres i l’Alcalde-President, aprovar el contingut de la moció.

5.6/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM per impulsar la
creació d’un protocol  d’actuació  que redueixi  l’efecte  negatiu de les  obres
sobre el comerç local i la ciutadania

El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, presenta
la següent moció, el text literal de la qual és el següent:

«Atès que darrerament s'estan executant obres arreu del municipi, treballs d'iniciativa pública que
tenen com objecte la construcció o rehabilitació d'edificis, reparació de carrers, obres de conservació
i manteniment d'elements urbanístics, i equipaments, etc.

Atès que d’obres d’aquest tipus se’n seguiran fent en el futur.

Atès que aquestes obres tenen un benefici per al municipi i per a la ciutadania, però
també poden suposar un perjudici temporal per a l'activitat econòmica del comerç i veïnat afectat.

Atès que el comerç local és un sector especialment sensible a l'impacte negatiu d'aquestes obres.
Són comerços que s'ubiquen a peu de carrer, amb contacte directe amb les obres o la seva àrea
d'influència, les quals dificulten o impedeixen el pas dels vianants, i per tant, l'accés al comerç així
com les maniobres de càrrega i descàrrega de mercaderies, entre d'altres perjudicis com la manca
de visualització de l'establiment durant el període d'obres.

Considerem  que  l'Ajuntament  de  Riudoms  ha  de  preveure  i  aplicar  totes  aquelles  mesures
necessàries per pal·liar l'efecte de les obres pel comerç i la ciutadania, adoptant un paper proactiu de
manera anticipada perquè les obres perjudiquin el mínim possible.

En aquest sentit des d’Esquerra-Avancem-AM apostem per ampliar la informació prèvia als veïns i
als propietaris d'aparcaments en el  lloc on es realitzen les obres. Així mateix considerem oportú
l'establiment d'ajudes i/o bonificacions als comerços afectats.

D'altra banda i per tal d'impulsar amb normalitat una major transparència en la gestió municipal,
considerem que les obres haurien d'anar acompanyades de panells informatius que especifiquin la
durada de les obres i  de les afectacions veïnals,  el  pressupost  inicial  i  real  de I'obra,  l'empresa
responsable, l'administració que I'ha finançat i el projecte o programa pressupostari a càrrec del qual
es realitzen.
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Per tot l’exposat anteriorment, el Grup municipal d’ERC-Avancem-AM proposa al Ple de l’Ajuntament
de Riudoms l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Que l'Ajuntament de Riudoms elabori un protocol d'actuació per reduir els inconvenients i
molèsties que causen les obres, tant públiques com privades, al sector comercial i a la ciutadania
anticipant-se així, mitjançant diverses actuacions, a les situacions futures que puguin generar noves
obres.

Segon.- Que l'Ajuntament de Riudoms incorpori panells informatius amb totes les dades principals de
les obres públiques per millorar la transparència i informació ciutadana.

Tercer- Que I'elaboració d'aquest protocol es faci de manera consensuada amb les associacions de
comerciants i veïnals del municipi i que el document inclogui mesures de coordinació, informació,
accessibilitat i senyalització, així com actuacions de dinamització de les zones afectades, com poden
ser campanyes promocionals i/o bonificacions fiscals».

Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM
per impulsar la creació d’un protocol d’actuació que redueixi l’efecte negatiu de les
obres sobre el comerç local i la ciutadania, i després del seu estudi i debat, el Ple de
l’Ajuntament acorda,  amb el  vot a favor dels Srs. Pere Campíñez, 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, Mireia
Massó, Eugenia Montalvo, i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.

5.7/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM per garantir el
pagament directe als subcontractistes

El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, presenta
la següent moció, el text literal de la qual és el següent:

«Atès que la nova Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic va incorporar a l’ordenament jurídic
nombrosos  precepte  recollits  a  la  directiva  europea  2014/24UE  que  té  per  objectiu  dotar  la
contractació de major  simplificació,  flexibilitat  i  seguretat  jurídica.  Entre  els preceptes incorporats
destaca la possibilitat que les administracions atenguin directament el pagament als subcontractistes
en  els  supòsits  que  el  contractista  principal  no  compleixi  amb  els  terminis  legals  establerts.
Concretament l’apartat 3 de l’article 71 de la directiva estableix que “els Estats membres podran
disposar que, a petició del subcontractista i quan la naturalesa del contracte ho permeti, el poder
adjudicador transfereixi directament al subcontractista les quantitats vençudes pels serveis prestats,
els subministraments lliurats o les obres realitzades per compte de l’operador econòmic a qui s’hagi
adjudicat el contracte públic”.

Atesa  que  la  incorporació  d’aquest  mecanisme  d’acció  directa  entre  l’administració  i  el
subcontractista  hauria  de permetre  solucionar la  demora en els  pagaments que moltes vegades
acaba repercutint en els propis empleats. Ara bé, la translació d’aquesta directiva europea a la nova
llei  de Contracte  del  Sector  Públic  deixa a criteri  de cada administració la  incorporació  d’aquest
mecanisme d’acció directa, establint en la seva Disposició addicional cinquantaunena que “l’òrgan
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de contractació pot  preveure en els plecs de clàusules administratives que s’efectuïn pagaments
directes als subcontractistes”.

És a dir, a la pràctica deixa aquesta possibilitat a criteri de cada administració i de cadascun dels
contractes que formalitza. A més, segons consta en els posteriors apartats de la citada disposició
addicional,  el  pagament  directe  de  l’administració  al  subcontractista  requerirà  d’una  conformitat
prèvia del propi contractista.

Atès que la demora ens els pagaments del contractista al subcontractista esdevé una problemàtica
molt recurrent en l’àmbit de la contractació pública, i que afecta de manera molt negativa a les petites
i mitjanes empreses, i per extensió als empleats d’aquestes.

Atès que la normativa deixà a criteri de l’òrgan de contractació, és a dir, de la pròpia administració, la
inclusió d’aquesta garantia d’acció directa en els contractes.

Atès que la Llei de Contractes no defineix de manera clara els criteris i la regulació d’aquesta acció
directa entre l’administració i el subcontractista.

Per  tots  aquests  motius,  el  grup  d’ERC-Avancem-Acord  Municipal  a  l’Ajuntament  de  Riudoms
proposa d’adopció dels següents

ACORDS

Primer.  L’Ajuntament  de  Riudoms  es  compromet  a  incorporar  en  els  plecs  de  clàusules
administratives dels contractes públics formalitzats a partir d’aquesta data una clàusula que reguli el
pagament directe de l’ajuntament al subcontractista en base a la disposició addicional cinquanta-
unena de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

Segon.  L’Ajuntament  de  Riudoms  es  compromet  a  incorporar  en  els  plecs  de  clàusules
administratives dels contractes públics formalitzats a partir d’aquesta data una clàusula que determini
les  condicions  de  conformitat  necessàries  per  garantir  l’aplicació  àgil  de  l’acció  directa  entre
l’administració i el subcontractista en base a la disposició addicional cinquanta-unena i que alhora
respecti també les garanties del propi contractista, atorgant plena seguretat jurídica al procediment i
evitant que pugui derivar en costos addicionals per a l’ajuntament».

Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM
per  garantir  el  pagament  directe  als  subcontractistes,  i  després  del  seu estudi  i
debat,  el  Ple  de  l’Ajuntament  acorda,  per  unanimitat,  aprovar  el  contingut  de  la
moció.

5.8/  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d’ERC-Avancem-AM  per  aplicar
bonificacions -en forma de reglament d’ajuts- a les Ordenances Fiscals núm. 4
sobre la Taxa de tramitació de llicències d’obertura d’establiments, núm. 7,
sobre la Taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries, núm. 17
sobre l’Impost de béns immobles, núm. 19 sobre l’Impost sobre construccions
i obres i núm. 21 sobre l’Impost sobre activitats econòmiques
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El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, presenta
la següent moció, el text literal de la qual és el següent:

«Atès que l’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals és excessivament rígid i deixa poca
capacitat normativa als ajuntaments en l’àmbit de la fiscalitat, tot i que es poden dissenyar solucions
imaginatives per instrumentar polítiques destinades a vertebrar algunes zones del municipi aplicant
bonificacions indirectes en forma d’ajuts vinculats a l’establiment de comerços, botigues o locals de
restauració,  amb la  voluntat  de  revertir  la  situació  d’abandonament  i  degradació  del  nucli  antic,
ajudant a recuperar l’activitat comercial i de pas el nombre d’habitants en tot el nucli antic.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup municipal d’ERC-Avancem-AM proposa al Ple de l’Ajuntament
de Riudoms l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Comprometre’s a elaborar un reglament d’ajuts, en el termini de sis mesos, que reguli les
següents subvencions:

1.  Subvencionar  la  llicència  d’activitat  sotmesa  al  règim  de  comunicació  prèvia  per  l’obertura
d’establiments o implantació d’activitats de baixa i nul·la incidència ambiental, al nucli antic, en els
següents casos:

a) Per la superfície objecte de l’activitat, els primers 100 m2 i els següents m2 entre 101 i 200m2 –
subvenció del 100%

b) Pels establiments d’ús comercial, segons superfície construïda o per superfície total ocupada per
l’activitat, si es desenvolupen a l’aire lliure, en m2:

• Fins els 200m2 – subvenció del 100% del tipus de gravamen aplicat per m2
• De 201 a 400m2 – subvenció del 50% del tipus de gravamen aplicat per m2

c)  Locals  o  establiments  d’usos  d’oficines,  sanitaris,  educatius,  culturals  i  religiosos,  segons
superfície construïda o per superfície total ocupada per l’activitat, si es desenvolupen a l’aire lliure, en
m2:

• Fins els 500m2 – subvenció del 100% del tipus de gravamen aplicat per m2
• De 501 a 1.000m2 – subvenció del 50% del tipus de gravamen aplicat per m2
• De 1.001 a 1.500m2 – subvenció del 25% del tipus de gravamen aplicat per m2

2. Subvencionar les activitats recreatives, al nucli antic, d’acord amb la següent distinció:

a) Salons recreatius, esportius, cinemes, teatres, restaurants, cafés, bars i  similars per superfície
construïda o per superfície total ocupada per l’activitat, si es desenvolupen a l’aire lliure, al nucli antic,
en m2:

• Fins els 200m2 – subvenció del 100% del tipus de gravamen aplicat per m2
• De 201 a 500 – subvenció del 50% del tipus de gravamen aplicat per m2
• De 501 a 1.000m2 – subvenció del 25% del tipus de gravamen aplicat per m2

3.  Subvencionar  el  50 % de  la  taxa  per  la  prestació  del  servei  de  recollida  d’escombraries  als
llogaters dels locals del nucli antic durant els tres primers anys d’activitat i sempre que el subjecte
passiu de la taxa d’escombraries del local hagi pagat la quota de l’exercici pel que es demana l’ajut, i
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li repercuteixi la quota en el rebut de lloguer i que el sol·licitant o llogater no tingui cap deute pendent
amb l’Ajuntament.

4. Subvencionar un 50 % de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles, a aquells propietaris
que cedeixen el local comercial en les condicions òptimes fixades per la normativa aplicable, a la
borsa de lloguer social local pel temps en que es mantingui la cessió i sempre que el sol·licitant no
tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament.

5.  Subvencionar  fins un 95 % de la  quota  líquida de l’Impost  sobre Béns Immobles  a  aquelles
activitats que es puguin considerar d’utilitat municipal (després de la declaració del ple).

6. Subvencionar el 100 % de de la quota líquida de l’Impost sobre Construccions i Obres quan les
obres estiguin vinculades al foment d’activitats econòmiques, siguin inici d’activitat o reforma.

7. Subvencionar durant el 3 primers anys el 100 % de la quota líquida de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, per inici de l’activitat empresarial al nucli antic».

Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal  d’ERC-Avancem-AM
per aplicar bonificacions -en forma de reglament d’ajuts- a les Ordenances Fiscals
núm. 4 sobre la Taxa de tramitació de llicències d’obertura d’establiments, núm. 7,
sobre la Taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries, núm. 17 sobre
l’Impost de béns immobles, núm. 19 sobre l’Impost sobre construccions i  obres i
núm.  21 sobre  l’Impost  sobre  activitats  econòmiques,  i  després  del  seu estudi  i
debat, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs. Pere Campíñez,
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,
Mireia Massó, Eugenia Montalvo, i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la
moció.

5.9/  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d’ERC-Avancem-AM  per  aplicar
subvencions -en forma de reglament d’ajuts- a les ordenances fiscals núm. 17
sobre l’Impost de béns immobles i núm. 7 sobre la Taxa per la prestació del
servei de recollida d’escombraries

El regidor Sr. Marcel·lí Garriga, del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, presenta la
següent moció, el text literal de la qual és el següent:

«Atès que l’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals és excessivament rígid i deixa poca
capacitat normativa als ajuntaments en l’àmbit de la fiscalitat, tot i existir un gran consens social en la
idea de que tothom hauria de pagar els impostos en base a la seva capacitat econòmica.

Atès que la realitat és que tant els impostos com les taxes municipals no acostumen a respectar
aquest principi, i en gran part és degut a les pròpies limitacions que estableix una normativa estatal
obsoleta que limita l’autonomia municipal.
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Atès que malgrat aquestes rigideses, els ajuntaments haurien d’esgotar tot el recorregut normatiu per
intentar incloure elements de progressivitat en figures com l’impost sobre béns immobles, la taxa de
residus,  les  taxes  d’escoles  bressol,  etc.  i  dissenyar  solucions  imaginatives  per  instrumentar
polítiques destinades a compensar el caràcter regressiu de figures com l’IBI, com per exemple amb
bonificacions indirectes en forma d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica.

Atès que la crisi econòmica ha provocat que moltes famílies hagin vist reduït llur poder adquisitiu i
hagin  patit  dificultats  per  accedir  a  determinats  serveis  públics,  accentuant  encara  més  les
desigualtats.

Atès que garantir la igualtat d’oportunitats des dels ajuntaments consisteix en facilitar l’accés de tots
els ciutadans als serveis públics i que en cap cas la condició econòmica esdevingui una barrera
d’accés.

Atès  que  avançant  cap  a  un  model  de  fiscalitat  progressiva,  a  part  de  garantir  la  igualtat
d’oportunitats i  de contribuir  en base a la capacitat  econòmica dels subjectes passius,  també es
poden vertebrar zones del municipi.

Atès que des de fa anys hi ha una zona del municipi que es troba en constant degradació i s’hauria
d’intentar revertir la seva situació, entre altres mesures, a través d’una fiscalitat més justa que ajudi a
recuperar el nombre d’habitants en tot el nucli antic.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup municipal d’ERC-Avancem-AM proposa al Ple de l’Ajuntament
de Riudoms l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Redactar una normativa que permeti la creació d’una Borsa d’Habitatge Social i d’una Borsa
de Lloguer de Locals.

Segon.- Comprometre’s a elaborar un reglament d’ajuts, en el termini de sis mesos, que reguli les
següents subvencions:

1. Subvencionar un 40% de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles, a aquells propietaris
que cedeixen el seu habitatge en les condicions òptimes fixades per la normativa aplicable, a la
borsa de lloguer social local pel temps en que es mantingui la cessió i sempre que el sol·licitant no ha
de tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament.

2. Subvencionar el 50% de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries als llogaters
dels habitatges del nucli antic, sota els següents requisits:

• Que els ingressos de la unitat familiar no superin els següents barems:

MEMBRES UNITAT FAMILIAR  INGRESSOS BRUTS ANUALS FAMÍLIA

D’1 a 3 persones Fins 14.400 €

4 persones Fins 17.000 €

5 persones Fins 19.600 €

6 o més persones Més de 22.200 €
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•  Que tots els membre de la unitat  familiar  hauran d’estar  empadronats a Riudoms amb una
antiguitat mínima de 6 mesos al moment de formular la sol·licitud de l’ajut.

• Que ocupin un habitatge en règim de lloguer amb contracte vigent i que el subjecte passiu de la
taxa d’escombraries de l’habitatge hagi pagat la quota de l’exercici  pel que es demana l’ajut,  i  li
repercuteixi la quota en el rebut de lloguer.

• El sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar no hauran de posseir cap altre immoble.

- Que no s’incompleix aquest requisit si el conjunt de membres de la unitat familiar posseeixen
al seu nom a títol de propietari, usufructuari o nu propietari, ja sigui plenament o en participació
indivisa, altre immoble diferents dels indicats, sempre que pel mateix no s’obtingui rendiment
econòmic per la seva cessió o lloguer.
-  Que no s’incompleix  aquest  requisit  en els  casos de separació  o divorci  de parelles  que
posseeixen  dos  habitatges,  quan  per  sentència  judicial  s’atribueixi  l’ús  de  cada  immoble  a
cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en
té l’ús per sentència judicial.

• Que el sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar no han de tenir cap deute pendent
amb l’Ajuntament

3.  Aplicar un recàrrec del  25% del  habitatges que estiguin  desocupats durant  un període de 18
mesos o més i del 40% si els habitatges són propietat del bancs)».

Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal  d’ERC-Avancem-AM
per aplicar subvencions -en forma de reglament d’ajuts- a les ordenances fiscals
núm. 17 sobre l’Impost de béns immobles i núm. 7 sobre la Taxa per la prestació del
servei  de  recollida  d’escombraries,  i  després  del  seu  estudi  i  debat,  el  Ple  de
l’Ajuntament acorda,  amb el  vot a favor dels Srs. Pere Campíñez, 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, Mireia
Massó, Eugenia Montalvo, i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.

5.10/  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d’ERC-Avancem-AM  sobre  la
redacció d’un Pla Local d’Habitatge

El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, presenta
la següent moció, el text literal de la qual és el següent:

«Atès que al nostre municipi no s’adopten mesures d’urgència per garantir el dret a l’habitatge a les
persones en risc d’exclusió social.

Atès que actualment no existeix un pla unificat per analitzar la situació de l’habitatge i estudiar com
millorar l’accés i les condicions d’aquest dret de manera generalitzada, fet que s’agreuja tenint en
compte que el lloguer d’un habitatge a Riudoms és molt més car que a les rodalies, cosa que dificulta
tant l’emancipació dels nostres joves com la garantia d’un habitatge digne dins de la nostra vila al
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conjunt  de  les  famílies  i,  molt  especialment,  a  aquelles  en  una  situació  socioeconòmica  més
desfavorida.

Atès que per tractar de posar remei a aquesta situació, tenim a la mà un recurs que, segons la
legislació vigent, se’ns recomana implementar: El Pla Local d’Habitatge (PLH).

El Pla Local d´Habitatge (PLH) és un document regulat per l´article 14 de Llei 18/2007del Dret a l
´Habitatge. És un document tècnic i polític que defineix el conjunt d’estratègies i actuacions que s
´han de dur a terme des del govern local en matèria d’habitatge. La seva finalitat és assolir el dret
dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions adequades a la seva capacitat. Per tant,
és un instrument fonamental per a poder realitzar una política municipal seria i rigorosa en matèria
d’habitatge.

Atès que a Riudoms encara no existeix cap programa ni pla amb un contingut equiparable, la llei ens
recomana aprovar un pla local d’habitatge municipal amb els següents requisits:

1.  Ha de tenir  una vigència de sis anys,  sens perjudici  que es pugui ampliar l’anàlisi  i  plantejar
actuacions amb un termini més llarg. Un cop transcorreguts els sis anys, el pla s’ha de revisar.

2. Ha de contenir els següents apartats:

a. Anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi.  Aquest apartat ha de contenir els
següents subapartats:

i.  Anàlisi, les previsions demogràfiques i la diagnosi de les necessitats d’habitatge de la  població,
amb la identificació dels segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença i
l’anàlisi de la situació dels sense llar.

ii.  Anàlisi  del  mercat  d’habitatge,  amb  l’estudi  de  l’evolució  i  les  tendències  de  la  construcció
d’habitatges al municipi i dels preus de mercat en les modalitats de compra de primera mà, compra
de segona mà i lloguer, i la diagnosi de la població que resta exclosa del mercat per raó dels seus
ingressos.

iii. Anàlisi del planejament urbanístic i de la potencial d’oferta d’habitatges, amb la determinació de la
quantitat, les modalitats, el règim d’accés i la iniciativa pública o privada de les reserves de sostre per
a  habitatge  amb  protecció  oficial,  i  de  sòl  qualificat  o  reservat  destinat  al  sistema  d’habitatge
dotacional que estableix la legislació urbanística i la diagnosi del grau de cobertura de les necessitats
d’habitatge de la població.

iv.  Anàlisi  del  parc d’habitatges,  amb una diagnosi de les situacions d’infrahabitatge i  d’utilització
anòmala dels habitatges, i la diagnosi dels edificis d’habitatges i dels habitatges que no compleixen
les condicions de qualitat que estableix aquesta llei.

v. Anàlisi del potencial d’habitatges dirigits a polítiques socials .

vi.  Anàlisi  dels  recursos  i  dels  instruments  municipals  que  es  fan  servir  per  a  dur  a  terme les
polítiques d’habitatge, amb la diagnosi de la necessitat de millorar-los o ampliar-los.

b.  Objectius,  programes  i  estratègies  d’actuació  Aquest  apartat  ha  de  contenir  els  següents
subapartats:

i.  Línies d’actuació vinculades a la utilització dels instruments de política de sòl i  habitatge que
estableix la legislació urbanística, amb una referència especial a la concreció o l’augment de les
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reserves per a habitatge protegit,  la qualificació o la reserva de terrenys destinats al sistema
urbanístic d’habitatges dotacionals; a la utilització dels instruments d’intervenció sobre l’edificació
i l’ús del sòl, i a la utilització i la gestió del patrimoni públic de sòl i habitatge.

ii. Línies d’actuació no vinculades a la política de sòl però sí a la qualitat del parc construït i a la
rehabilitació, la utilització i l’ocupació del parc d’habitatges, incloent-hi la definició de les possibles
àrees de conservació i rehabilitació a les quals fa referència l’article 36.

iii. Definició de les possibles àrees subjectes als drets de tanteig i retracte a què fa referència
l’article 15.

iv. Ajuts adreçats a grups de població amb dificultats d’allotjament especials per a lluitar contra
l’exclusió social.

v. Definició i la programació de les actuacions concretes que s’han de dur a terme en els sis anys
de  vigència  del  pla  ,  que  ha  d’establir  les  característiques  tècniques  i  econòmiques,  els
beneficiaris, els agents gestors i la programació temporal.

vi.  Previsions  de  quantificació  dels  habitatges  destinats  a  polítiques  socials  d’acord  amb  la
tipologia  que  estableix  l’article  74 per  a  l’acompliment  quinquennal  del  mandat  de solidaritat
urbana, en el cas dels municipis que hi estiguin subjectes, i la justificació de la coherència amb
relació a l’objectiu final de l’article 73.1. 7. En els municipis que es trobin en alguna de les àrees
delimitades pel Pla territorial sectorial d’habitatge com a susceptibles d’ésser-hi declarats àmbits
de demanda residencial forta i acreditada, els plans locals d’habitatge poden contenir aquesta
declaració, als
efectes de l’aplicació del que estableix l’article 42.6.

c.  Avaluació  economicofinancera de les actuacions En aquest  apartat  el  pla local  d’habitatge ha
d’establir els mecanismes següents:

i. Els que permetin articular la gestió del pla, analitzant tant el finançament públic com el privat
disponibles. Pel que fa al finançament públic, s’han de proposar els compromisos financers que
requereixen un concert amb l’Administració de la Generalitat.

ii.  Els  de seguiment  i  avaluació  del  desplegament  del  pla i  els  d’establiment  d’indicadors de
qualitat de la gestió.

3. La tramitació i  l’aprovació dels PLH s’ha d’ajustar al que la legislació de règim local  estableix
respecte  al  règim de  funcionament  i  d’adopció  d’acords.  La  tramitació  ha  d’incloure  un  període
d’exposició  pública  i  mecanismes  de  participació  ciutadana.  L’aprovació  correspon  al  ple  de
l’ajuntament.

4.  Per  a  concertar  polítiques  d’habitatge  amb  el  Govern,  l’ajuntament  ha  de  comunicar  l’acord
d’aprovació del pla local d’habitatge al departament competent en matèria d’habitatge i li  n’ha de
trametre un exemplar. El departament pot requerir a l’ajuntament, de manera motivada, que ampliï la
documentació aportada o que modifiqui el pla atenent el compliment de la legalitat, les disponibilitats
pressupostàries i la protecció d’interessos supralocals.

Així doncs, atès que per a definir les polítiques a seguir en matèria d'habitatge a la nostra vila i per a
poder-les concertar amb la Generalitat de Catalunya és imprescindible i normativament obligatòria el
disposar d'un Pla Local d'Habitatge.
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Atès que per a la dinamització del nucli antic i per planificació urbanística del municipi en matèria
d'habitatge, actualment disposem de dades obsoletes, i les dades cadastrals que disposem es van
fer en el moment més àlgid de la bombolla immobiliària.

Atesa  l’emergència  social  que  viuen  algunes  famílies  a  la  nostra  ciutat  en  matèria  d'accés  a
l'habitatge i en absència d'haver-se aprovat cap pla director o pla estratègic que determini quines son
les actuacions a seguir en aquesta matèria per fer front a l'actual crisi habitacional.

Atès que no disposem d’una visió a mitjà i llarg termini que previngui les necessitats i planifiqui les
actuacions i els recursos necessaris de les polítiques d'habitatge.

Atès que el Pla Local d'Habitatge de Riudoms també pot representar una oportunitat per a incidir en
el mercat d'habitatge local, tant de compra com de lloguer.

Vist tot això, creiem que es fa imprescindible disposar d'un estudi actualitzat i  metodològicament
coherent amb el que ha de contenir un Pla Local d'Habitatge.

Per tots aquests motius, el grup d’ERC-Avancem-AM a l’Ajuntament de Riudoms proposa d’adopció
dels següents

ACORDS

1.- Aprovar la redacció del Pla Local d'Habitatge (PLH) de Riudoms, d'acord amb els continguts i
metodologies que es determinen en l'article 14 de la Llei del Dret a l'Habitatge.

2.- Disposar d'aquest PLH de Riudoms en un termini no superior als 6 mesos des de
l'aprovació d'aquesta moció.

3.- Comunicar els acords a la Generalitat de Catalunya i a l’Agència Catalana d’Habitatge».

Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal  d’ERC-Avancem-AM
sobre la redacció d’un Pla Local d’Habitatge, i després del seu estudi i debat, el Ple
de l’Ajuntament acorda,  amb l’abstenció dels Srs. Pere Campíñez i Roser Torres,
amb el vot a favor dels Srs. 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, Mireia Massó, Eugenia Montalvo, i l’Alcalde-President, desestimar el
contingut de la moció.

5.11/  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d’ERC-Avancem-AM  sobre  la
retirada del recurs d’inconstitucionalitat de l’Impost català que grava el risc
mediambiental  de  producció,  manipulació  i  transport,  custòdia  i  emissions
d’elements tòxics a les centrals nuclears

El regidor Sr. Marcel·lí Garriga, del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, presenta la
següent moció, el text literal de la qual és el següent:

22
U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 17-01-2019.odt



«Atès que el mes de gener de 2015 s’impulsava a proposta d’Esquerra Republicana la creació de
dos nous impostos de caràcter ambiental, concretats en la Llei 12/2014, del 10 d’octubre. Aquesta
Llei regulava l’impost sobre tres efectes contaminants: l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera
produïda per l’aviació comercial, l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria
i el de la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.

A més es determinà que el 10% del que es recaptaria de l’impost sobre la producció de l’energia
elèctrica d’origen nuclear de les centrals catalanes revertiria en els municipis situats en les àrees
nuclears, amb l’objectiu de diversificar i reactivar l’economia d’aquestes zones abans que s’esgoti la
vida útil de les centrals i calgui tancar-les.

Atès que la recaptació d’aquesta part de l’impost permetria crear un Fons econòmic destinat a la
creació d’un teixit econòmic alternatiu i competitiu al monocultiu econòmic nuclear, facilitant l’aparició
i impuls de nous sectors productius i ajudant a la instal·lació de noves empreses.

Atès  que  des  de  la  Vicepresidència  del  Govern  de  la  Generalitat  i  la  Conselleria  d’Economia  i
Hisenda, es va començar a redactar el Reglament de com s’hauria d’organitzar la inversió d’aquest
fons econòmic,  qui  i  com es faria el  repartiment dels recursos derivats de l’impost,  i  sota quins
criteris.  A més s’establia que la primera fase d’implementació es fonamentaria en un Pla d’acció
sobre els projectes que poden suplir les mancances i millorar la competitivitat del territori.

Atès que la Conselleria va mantenir diverses reunions amb els alcaldes dels 18 municipis de la zona
1 de les àrees nuclears d’Ascó i Vandellòs II amb l’objectiu de consensuar la creació i dotació del
fons econòmic territorial. Fons que es podrà fer efectiu una vegada aprovat el Reglament i feta la
incorporació als Pressupostos de la Generalitat.
Atès  que  el  mes  de  juliol  de  2015,  el  Tribunal  Constitucional  admetia  a  tràmit  el  recurs
d’inconstitucionalitat del Govern del PP, i malauradament suspenia l’impost català sobre la producció
d’energia  elèctrica  d’origen nuclear,  i  l’abril  de 2016 el  declarava inconstitucional  anul·lant  la  llei
catalana de 2014, impugnada pel govern del PP.

Atès que davant d’aquest fet la Generalitat va replantejar l’impost nuclear i el mes d’octubre de 2016
feia saber que crearia un nou impost per gravar el risc mediambiental de la producció, manipulació, i
transport, custòdia i emissions d’elements tòxics a les centrals nuclears. 

A la vegada el Govern català anunciava que la part de l’impost que es destinaria a les zones nuclears
seria el 20% del recaptat; fet que podria representar una aportació al Fons per a les àrees d’Ascó i
Vandellòs de 12 milions anuals.

Una vegada més però, l’entrada en vigència de l’impost va quedar en suspens perquè al mes de
febrer d’aquest any 2018 el Tribunal Constitucional admetia a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat
presentat pel govern del PP.

Atès que cal tenir present que ni el govern del PP ni el del PSOE, mai han repercutit cap a les Terres
de l’Ebre ni un euro de l’impost  estatal  que grava la producció de combustible nuclear i  residus
radioactius d’energia nucleoelèctrica. Ni tampoc mai han volgut impulsar cap acció o iniciativa per
implementar una diversificació econòmica o industrial de les zones nuclears abans que es produeixi
el tancament de les centrals i poder revertir així l’impacte laboral i econòmic que això suposarà per
als municipis afectats.

Davant  la  importància  i  necessitat  que  representa  pels  pobles  de  les  zones  nuclears  d’Ascó  i
Vandellòs -i pels municipis de la zona d’influència, ara que s’ha demanat ampliar el radi-, la creació
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del Fons econòmic destinat a la creació d’un teixit econòmic i laboral alternatiu al del monocultiu
nuclear abans que es tanquin les centrals.

Per tots aquests motius, el grup d’ERC-Avancem-Acord a l’Ajuntament de Riudoms proposa l’adopció
dels següents

ACORDS

PRIMER. Instar al Govern espanyol a retirar de manera immediata, el recurs d’insconstitucionalitat
sobre  l’impost  català  que  grava  el  risc  mediambiental  de  la  producció,  manipulació  i  transport,
custòdia i emissions d’elements tòxics a les centrals nuclears.

SEGON.  Instar  al  Govern  espanyol  a  destinar  recursos  i  mitjans  per  afavorir  la  diversificació
econòmica dels municipis de les àrees nuclears d’Ascó i Vandellòs abans de l’acabament de la vida
útil de les centrals nuclears amb l’objectiu que en produir-se el tancament de les centrals hi hagi una
alternativa laboral de futur en aquestes zones properes al nostre municipi,  i  que podrien tenir un
impacte indirecte positiu per als riudomencs i riudomenques.

TERCER. Comunicar  aquest  acord per  via  electrònica a  la  presidència  del  Govern  espanyol,  al
Ministeri per a la Transició Ecològica, al Subdelegat del Govern espanyol a Tarragona i tots els grups
polítics amb representació a les Corts Espanyoles».

Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal  d’ERC-Avancem-AM
sobre la retirada del recurs d’inconstitucionalitat de l’Impost català que grava el risc
mediambiental  de  producció,  manipulació  i  transport,  custòdia  i  emissions
d’elements tòxics a les centrals nuclears, i després del seu estudi i debat, el Ple de
l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.

5.12/ Moció presentada pel grup municipal del PDeCAT per a denunciar la greu
situació de la pagesia i el sector agrari al camp de Tarragona Unió de Pagesos
de Catalunya

El regidor Sr. Jordi Domingo, portaveu del grup municipal del PDeCAT, presenta la
següent moció, el text literal de la qual és el següent:

«El sector agrari  a les comarques del  Camp de Tarragona, pel  que fa al  conreus de l’avellana i
l’olivera,  aquest  any  ha  sofert  importants  pèrdues  de  collita  degut  a  una  climatologia  totalment
adversa; amb unes fortes ventades a principis d’any que van arribar a malmetre fins i tot algunes
plantacions,  especialment  d’avellaner,  comprometent  la  producció  de  cara  a  les  properes
campanyes, i una sequera persistent que s’arrossegava d’anys anteriors, i que amb l’arribada de les
pluges continuades de finals d’estiu i principis de tardor, han acabat perjudicant la migrada producció,
ja sigui al moment de plegar les avellanes o de collir les olives.

La pèrdua de producció oscil·la entre el 50% i el 70%, d’avellana o d’oliva, per la qual cosa, les
persones que estan al cap davant d’explotacions d’avellaners o oliveres, veuran els seus ingressos
considerablement reduïts a causa d’una collita tan migrada. Sense oblidar els preus, que pel que fa a
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l’avellana, des del 2015 han sofert una pèrdua 41% , segons es desprèn de la cotitzacions de la
Llotja  de  Reus.  En  el  cas  de l’oli  d’oliva  d’extra  verge  aquest  baixada  de preu  és  del  14,67%,
respecte a les mitjana de les 4 darreres campanyes, segons fons del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.

Un altre  element  a  tenir  en  compte,  és  la  reducció  de  les  ajudes  agràries  respecte  al  sistema
redistributiu anterior, tan pel que fa a l’oli com a la fruita seca. A més, a la fruita seca li ha estat
suprimida  l’ajuda  d’Estat,  provocant  la  no  diferenciació  dels  imports  entre  professionals  i  no
professionals, campanya 2011/12 (42,89€/ha), reduint-se a progressivament fins arribar a 7€/ha, que
mai ha arribat a mans de la pagesia, i quedant eliminada l’any 2018. Per part de la Generalitat, el
pressupost destinat a partir de la campanya 2014/15 va ser 0€. 

Per tant,  la  reducció  dels  ajuts  directes FEAGA junt  amb l’eliminació  de l’ajut  d’Estat  i  el  de la
Generalitat, i la no compensació per un nou ajut connectat, han contribuït a la pèrdua de la viabilitat
de les explotacions d’avellaners. 

D’altra banda, augment de cost de l’energia ha estat imparable en aquest darrers anys. Si bé el barril
de petroli de l’Organització de Països Productors de Petroli (OPEP) s’ha encarit un 11% entre juliol i
octubre de 2018, el gasoil agrícola ha passat, en el mateix període, d’una mitjana de 0,679€/litre a
0,961€/litre, amb ofertes que superen la l’Euro per litre, és a dir, un encariment d’un 41,5%. 

Pel que fa a l’energia elèctrica, l’Estat espanyol en 10 anys ha escalat dotze llocs en el rànquing de
països europeus amb l’electricitat més cara, i des de l’any 2008 ha passat dels 13,66€ els 100 KWh
als 23,83€ el 2018, segons les dades d’Eurostat. És a dir, això 2 significa un augment acumulat del
75,5% per les famílies. En el cas de l’agricultura aquest augment és situa en el 89%, respecte l’any
2010, segons les dades publicades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 
Aquest  encariment  empitjora  encara  més  la  viabilitat  de  les  explotacions,  alhora  que  anirà
acompanyat  de  l’augment  d’altres  costos  addicionals  de  producció,  com el  dels  fertilitzants,  els
fitosanitaris,  els  plàstics,  els  pneumàtics  i  els  lubricants.  La  pagesia  no  pot  repercutir  aquest
encariment en els preus que percep per les seves produccions a causa de la feble posició que té dins
la cadena alimentària. 

En aquest cas, caldria la implementació d’unes mesures per part del Govern de l’Estat, i els grups
parlamentaris del Congrés i del Senat, que modifiquessin la legislació per tal d’aconseguir un gasoil
professional  agrícola,  ramader  i  forestal  amb  un  preu  exclusiu  de  0,021€/L  d’impost  especial
d’hidrocarburs, el mínim establert a la Unió Europea (Directiva 96/2003/CE), així com l’aplicació d’un
IVA reduït del 10%. 

Donada la importància econòmica i social d’aquests conreus llenyosos al Camp de Tarragona, el
Grup Municipal  del PDeCAT proposa al Ple de l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents
acords acorda: 

1.  Instar al Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat a:

- Articular mesures per poder pal·liar aquesta situació de crisi conjuntural i estructural a què es veu
abocada la pagesia al nostre territori.

- Establir un refinançament dels crèdits per als joves incorporats als conreus de l’avellana i l’olivera

- Possibilitar l’accés a les pòlisses per a fe front a les despeses corrents a retornar en 4 anys i amb
un interès 0.

- Establir avals per a les mesures de finançament i refinançament.
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- Promoure campanyes per afavorir el consum d’avellanes i de l’oli d’oliva verge extra.

- Adequar els mòduls de l’IRPF de l’exercici 2018 per aquests conreus i zona afectada, tenint en
compte la reducció de la producció com a conseqüència de les adversitats climàtiques.

- Establir novament i de forma íntegre, almenys per a un període de 3 anys, l’ajut nacional previst a
l’OCM dels productes agraris per a les superfícies d’avellaner, tant pel secà com pel regadiu.

- Defensar l’articulació d’un ajut addicional, temporal, “ad-hoc” i urgent per l’avellana per part del
Consell de la Unió Europea, per un període excepcional de 3 anys, d’acord amb el que preveu de
l’article 42 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

- Establir un ajornament extraordinari del pagament de les quotes de la Seguretat per a la pagesia
professional.

2.  Notificar l’aprovació d’aquesta Moció a:

- Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura Consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Gran Via de les Corts
Catalanes, 612-614
 08007- Barcelona 

- Excel·lentíssimo. Sr Luís Plana Puchadas 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Paseo de Infanta Isabel, 1 
28071 – Madrid 

-  Excel·lentíssima. Sra. María Jesús Montero Cuadrado 
Ministra de Hacienda
c/ Alcalá, 9 
28071 – Madrid 

- Excel·lentíssima. Sra. Magdalena Valerio Cordero 
Ministra de Trabajo; Migraciones y Seguridad Social 
Paseo de la Castellana, 63 
28071 – Madrid

- Sr. Joan Caball i Subirana 
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
Casa de l’Agricultura- C. Ulldecona, 21-33, 2ª Planta
08038 - Barcelona» 

Se sotmet a  votació  la moció presentada pel  grup municipal  del  PDeCAT per  a
denunciar la greu situació de la pagesia i el sector agrari al camp de Tarragona Unió
de Pagesos de Catalunya, i després del seu estudi i debat, el Ple de l’Ajuntament
acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
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6/. ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

7/. PRECS I PREGUNTES

7.1/ Precs i preguntes formulades pel  grup municipal d’ERC-Avancem-AM

En  primer  lloc  intervé  el  Sr.  Jordi  Ortiz,  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC-
Avancem-Acord,  i  manifesta  que  començarà  amb  els  decrets.  Formula  una
pregunta: referent al contracte menor sobre el servei per a la creació, el disseny i la
producció de materials i l’aplicació per a dispositius mòbils d’una ruta turística que
es va tramitar amb el Decret d’Alcaldia el 21 de desembre de 2018, per un valor
d’aproximadament 19.000 € (IVA inclòs). Respon al Pla Local de Turisme que se’ns
ha presentat aquesta setmana? Quines altres accions s’han iniciat relacionades amb
el turisme a Riudoms? 

A continuació, passa al bloc de preguntes que portava preparat. 

1.- El primer bloc fa referència a les obres al nucli antic. 

A l’octubre el grup municipal d’Esquerra Republicana va denunciar l’endarreriment
de les obres a diversos carrers del nucli antic, com els carrers Gaudí i Sant Bonifaci.
De fet, en el ple del dia 15 de novembre es van fer diverses preguntes sobre aquest
tema. Avui volem centrar-nos en les obres del carrer Sant Bonifaci, ja que continuen
generant-se crítiques per part dels veïns, tal com alguns d’ells ens han fet arribar.
Alerten que les obres no avancen prou ràpid i que alguns dies feiners no s’hi ha vist
treballadors  de  l’empresa  adjudicatària.  Els  comerciants  de  la  zona  pateixen
especialment aquesta situació, ja que els clients ho tenen més difícil per arribar-hi. A
més, s’han produït diverses caigudes de vianants des que van començar les obres.
Per tot plegat, volem fer les preguntes següents al govern municipal:

- Hi ha una data de finalització de les obres?
- Ens poden confirmar que s’ha fet una pròrroga a l’empresa adjudicatària de les
obres per tal que les pugui acabar? Fins quan dura aquesta pròrroga?
- Si les obres no s’han acabat dins del marge d’aquesta pròrroga, quina decisió
prendrà el govern?
- Els canvis en la data d’acabament de les obres s’han comunicat als veïns? En
aquest sentit demanem millorar la comunicació envers els veïns i els comerciants.
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2.- El segon bloc són més preguntes sobre les obres del nucli antic, però no sobre
les obres que s’estan fent ara sinó sobre les obres que es van acabar fa temps, com
les dels carrers Nou i Major. 

Tal com ja s’ha denunciat en altres ocasions, en aquests dos carrers s’han detectat
zones on el ciment que uneix les llambordes està clarament esquerdat. També s’han
detectat llambordes que s’han després i que es mouen. Pel que sabem, la brigada
municipal ha pogut arreglar algunes d’aquestes llambordes que havien saltat. Ens
consta que algunes de les llambordes es van tallar massa primes i que això fa que
saltin amb el pas dels cotxes. Arran de tot això fem les preguntes següents. 

-  S’ha  fet  cap  tipus  de  reclamació  a  l’empresa  per  tal  que  es  faci  càrrec  dels
perfectes?
- El govern municipal ha detectat tots els punts que estan malmesos? 
- Quan es van fer els carrers es va tenir en compte que tallar les llambordes massa
primes podria fer que saltessin amb facilitat? Fem aquesta pregunta perquè el que
ens importa és una reflexió de fons. És imprescindible que, quan fem les coses, les
fem bé. No ens podem permetre cometre errors amb una qüestió tan important com
la reforma dels carrers, i no ens ho podem permetre perquè són errors que després
costen molts mals de cap de solucionar i també diners.

3.-  El  tercer  bloc  se  centra  en  els  elements  reductors  de  velocitat  que  es  van
col·locar a mitjan octubre a l’avinguda de Reus, gairebé davant de l’Hostal Perla. En
concret, s’han instal·lat dos elements coneguts com a coixins berlinesos: un al carril
de sortida de Riudoms i l’altre al carril d’entrada. Tanmateix, no tenim clar que sigui
la  millor  opció.  Hem detectat  que  un  bon  nombre  de  cotxes  eviten  passar  per
damunt d’aquests elements i el que fan és passar per l’espai que queda just entre
l’un i l’altre, això fa que envaeixin el carrer contrari provocant una situació de perill.
És  evident  que  l’Ajuntament  no  és  responsable  de  la  infracció  que  realitza  un
conductor. Ara bé, quan instal·la un element reductor de velocitat, aquest element
hauria  de generar  una bona solució i  en cap cas un problema. Per això fem el
següent prec: estudiar la possibilitat de canviar els elements reductors instal·lats del
tipus coixí berlinès per una solució tècnica millor. 

D’altra banda, volem fer notar que, quan es fa fosc, els coixins berlinesos instal·lats
davant de l’Hostal Perla gairebé no es veuen. Per això fem un altre prec: millorar la
visibilitat  d’aquests  elements.  Una  opció  seria  canviar-los  per  uns  que  porten
incorporats uns LED i que es carreguin amb energia solar. De fet, caldria plantejar
un estudi global de les mesures per a reduir les velocitats que s’apliquen a Riudoms.
Ara mateix hi  ha molts tipus diferents d’elements reductors, però no sembla que
s’apliqui un criteri unificat ni planificat globalment. Un bon exemple d’aquesta manca
de planificació és el que va succeir amb un element reductor que es va col·locar un
dia, però abans de les 24 hores i es va haver de retirar per les queixes rebudes. Es
tracta d’un element que es va col·locar en la mateixa època que el que es va posar
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davant  de  l’Hostal  Perla,  però  en  altre  lloc:  aproximadament  es  va  situar  a  la
intersecció  de  l’avinguda Pau Casals  i  la  plaça de l’Arbre.  Davant  d’un  fet  com
aquest, des d’Esquerra insistim que, quan fem les coses, les hem de fer.

4.- I en l’últim bloc, volem parlar del que va succeir dissabte passat en una reunió
convocada per la revista  L’Om.  Aquesta revista volia explicar als diversos partits
polítics quina és la seva proposta de cobertura informativa de cara a les properes
eleccions municipals. Vam assistir-hi representants de tres partits: PDeCAT, la CUP i
Esquerra. La sorpresa va ser veure que per part del partit PDeCAT, a banda de la
regidora Maria Cros, també hi va assistir el senyor Xavier Fahndrich. Aquest senyor
és actualment un càrrec de confiança del govern municipal pagat per l’Ajuntament i
que fa de cap de comunicació, és a dir, el PDeCAT utilitza un treballador municipal
com a representant seu de cara a les eleccions municipals. I no és un treballador
qualsevol,  sinó que és un càrrec de confiança que gestiona un àmbit  clau d’un
ajuntament com és la comunicació. Per tant, volem fer les preguntes següents:

- Quina és la relació entre el senyor Fahndrich i el PDeCAT? Ens referim tant a la
relació  política  i  com a  l’econòmica.  Considerem que  aquesta  és  una  pregunta
pertinent, ja que pot existir un conflicte d’interessos.
-  El  govern  de  Riudoms amb majoria  absoluta  del  PdeCAT,  pot  garantir  que  la
comunicació  que  el  senyor  Fahndrich  fa  a  l’Ajuntament  només  té  per  objectiu
beneficiar a Riudoms? O quan fa la seva feina també la fa pensant a ajudar el
PDeCAT de cara a les eleccions?

Aquestes són les preguntes que portem per al ple.

7.2/ Precs i preguntes formulades pel  grup municipal de la CUP

La Sra. Roser Torres, del grup municipal de la CUP, manifesta que per començar,
demanaríem que se’ns pugui respondre avui aquestes primeres preguntes i precs, ja
que les hem fetes altres vegades. Ho hem demanat i veiem que no es té en compte
la petició. 

- Ens agradaria saber com és que l’ordre i la denominació del nou disseny del BIM
constem com a oposició i a més, sense les sigles dels partits.
- Voldríem saber també perquè l’ordre dels articles finals no respecta l’ordre de la
representació dels tres partits.
- Com a  prec, ens agradaria que ens contestessin les preguntes del ple anterior
abans de formular les noves preguntes per si quedés un dubte.

1.- Preguntes sobre el PERI 1 Hort del Coques i en relació a la proposta de SAREB
SA que consta i s’ha de resoldre en la junta de govern del proper 21 de gener,
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demanem que ens responguin avui mateix també atès que l’equip de govern ja en té
la informació. 

- Per quin motiu l’empresa sol·licita el canvi de l’article 29 dels estatuts de la junta de
compensació PAU 1 del PERI que fa referència el quòrum especial?
- A quina de les casuístiques que esmenta l’article 29 és deguda a la sol·licitud de
canvi?
-  Està  previst  l’entrada  d’alguna  empresa  urbanitzadora  dins  del  projecte
d’urbanització tal com esmenta l’article 12 dels estatuts?
-  Quines actuacions estan previstes per  part  dels  propietaris  d’aquesta  junta de
compensació i en quins terminis?

2.- Preguntes sobre turisme i l’encàrrec que han citat els companys d’Esquerra i que
constava en el decret, també volíem fer un prec i una pregunta. 

El pla s’ha exposat aquesta setmana i ens ha semblat que presenta una bona anàlisi
de la situació i propostes molt bones i ambicioses. Veient que l’Ajuntament ja està
duent a terme algunes propostes que hi ha en el pla, com ara l’encàrrec dels plafons
que surten en el decret o una aplicació per mòbils de la ruta turística, demanem a
l’Ajuntament que ens faci partícips de quina és la planificació a l’hora d’engegar i
executar les propostes d’aquest pla.

3.-  Tot i  que sonarà repetit,  volem preguntar sobre la reunió del  debat electoral.
Aquesta qüestió ja la vam exposar en un comunicat. Després de la convocatòria feta
als representants dels partits polítics d’àmbit local i arran la presència del tècnic de
comunicació, el senyor Fahndrich a la reunió amb L’Om-FemSafareig.cat per tal de
tractar el debat entre els candidats a les properes eleccions municipals, tot i  que
sabem  que  treballa  únicament  per  a  l’equip  de  govern  i  té  una  nòmina  de
l’Ajuntament com a treballador municipal i com a càrrec de confiança de l’alcalde,
que és escollit a dit, i sense haver estat convocat per cap procés de selecció de
personal,  volem  demanar  explicacions  a  la  regidora  d’Informació  Municipal  que
també era present a la reunió. En qualitat de què hi va assistir el senyor Fahndrich,
com a militant  o  com a delegat  del  partit  de  la  coalició?  A quin  partit  polític  hi
representava el senyor Fahndrich a la reunió? 

4.- Preguntes sobre la comunicació institucional i el protocol.

Ens  trobem amb múltiples  maneres  de  comunicació  entre  l’equip  de  govern  en
relació a fer-nos coneixedors d’alguns actes i a convidar-nos-hi. Per exemple, ens
avisen per correu electrònic per a l’homenatge a Joan Guinjoan o la inauguració de
l’escultura de Gaudí. En altres ocasions ens ho comunica via WhatsApp, com ara la
rebuda de Ses Majestats Els Reis d’Orient o el  Ball  de Barris.  Ens assabentem
d’altres actuacions per les xarxes, la premsa o la web de l’Ajuntament, o el BIM, com
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ara  el  conveni  amb l’associació  de  l’Alzheimer o la  visita  d’algunes autoritats  al
poble. Aleshores, volem preguntar:

-  Quin és el  paper de la regidora de Protocol  quant a la comunicació d’aquests
actes?
- Què es tria comunicar-nos i que no?
- Per què una cosa com la missa i la processó del beat sí que se’ns comunica per
eNotum?
- Quin paper va tenir la regidoria de Protocol en un acte com el que es va fer per a
Joan Guinjoan?
- Com que s’utilitzen una diversitat  de canals i  una disparitat  de criteris a l’hora
d’avisar els regidors que no estem en l’equip de govern i amb la intenció de posar
una mica d’ordre, volem fer un prec que es compleixi i/o serveixi de precedent per a
fixar criteris: Preguem que per a les comunicacions oficials s’utilitzi  sempre i  per
defecte  l’únic  canal  oficial,  que és  la  plataforma eNotum;  planificar  i  complir  un
calendari de reunions prèviament acordat, com ara les convocatòries de comissions
o com fa el Consell Comarcal; remetre també tot allò oficial que arribi a l’Ajuntament
de forma igualitària per  a tots  els regidors (revistes,  subscripcions, mocions...);  i
informar  segons  la  llei  de  transparència  de  l’agenda  de  l’alcalde  com a  màxim
representant del poble en actes institucionals i informar per deferència de tots els
acords, convenis i contractes que se signen com a Ajuntament, no com a govern, i
en  el  qual  també som representats,  per  tal  que puguem estar  informats  com a
càrrecs electes que som, cosa que entendrien com un dret bàsic.

- Demanem també que cada cop que un col·lectiu (ja ho hem citat en el cas de la
moció), entitat o estament faci arribar informacions per a ser debatudes i aprovades
en  el  plenari,  aquestes  siguin  compartides  amb  tots  els  grups  polítics  amb
representació a l’Ajuntament per tal de poder ser presentades conjuntament. També
demanem que s’ens faci arribar la còpia dels convenis que he citat anteriorment. 

A continuació  intervé  el  Sr.  Pere  Campiñez,  perquè  vol  remarcar  novament  el
funcionament dels precs i preguntes. Entenem que hi ha certes coses que, quan es
pregunten en el Ple, es podien respondre perquè ja es té coneixement, bé sigui per
decret d’alcaldia, per acords de junta de govern, per reunions o per seguiment del
govern.  A més,  després  s’exposa  públicament  i  entenem  que  no  té  cap  sentit
esperar la resposta al cap de dos mesos. Per tant, demanem ens sigui respost en el
ple. 

Altra qüestió és la funció que tinguin els precs. Reiterem els precs en el sentit que ja
els fem públics, però no es tenen en compte. Quan fem les comunicacions, moltes
vegades són precs per no haver d’arribar a presentar-les per un canal que també
pot ser vàlid, com ara una moció. Tanmateix, ho fem com a prec perquè l’alcalde en
pugui prendre nota i que canviem certes dinàmiques.
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A continuació farem una sèrie de precs relacionats també amb les obres, com ja ha
exposat Esquerra Republicana. Pot ser que siguin repetits, però no volem deixar de
fer-los. 

5.-  El  primer  prec és  sobre  l’execució  de  les  obres  als  carrers  Sant  Bonifaci  i
Galanes, i l’edifici de les Monges. Si no es pot passar pel carrer Galanes ni per la
plaça Mare Cèlia,  s’ha d’indicar mitjançant senyalització,  amb el  protocol que ha
explicat el regidor per a informar els veïns i amb la supervisió del servei municipal de
guàrdies per a no causar molèsties. Si el centre està tallat i no s’indica, el carrer
Sant Jaume no està senyalitzat i no pots anar cap a cap al carrer Sant Antoni, és tan
senzill com retirar la banyera que hi ha a la plaça Mare, deixar-la dos metres més
amunt on estan els contenidors de rebuig, que per cert, no entenem que segueixin
allí. És una acció i per això la fem com a prec. Entenem que els precs s’agafin per a
poder-los posar damunt de la taula. 

Quant a totes les obres del nucli antic, ja hem criticat i hem denunciat reiteradament
les  mancances  prèvies  en  les  comissions  informatives  dels  diferents  projectes  i
plecs de clàusules. A nivell general no entenem com obres d’aquesta envergadura
no  s’hi  fan  amb les  implicacions que  comporten:  s’han  de  fer  amb uns mínims
requisits i actuacions, com ara la substitució de les canonades de plom. Ens diuen
que el projecte només preveu el canvi de línia sencera, quan des de les claus de
pas que estan posant fins als comptadors és una instal·lació que els veïns no poden
tocar i que s’ha deixat amb plom. Fins i tot, molts dels veïns l’han volguda canviar i
s’han trobat que al dia següent ja estaven tapades; o la previsió de les canonades
d’altres serveis, com el gas, ja que això suposa el compromís que els propers tres
quatre anys els puguin tornar a obrir els carrers per necessitats futures dels veïns.
Doncs  això  pot  suposar  un  greuge  comparatiu.  Altra  qüestió  és  la  previsió
d’embornals  de  recollida  d’aigües  pluvials,  que  també  hem  manifestat  altres
vegades. La reixa del carrer Gaudí amb la intersecció al carrer Major és totalment
diferent, amb altres mides i no sabem a què respon. Són coses que en el projecte
no estan així. Hi ha altres que estan desplaçades i no entenem com del carrer Gaudí
es traspassen cap al carrer Sant Isidre, però no es col·loquen a l’inici del carrer. Cal
garantir mesures de seguretat per a veïns i treballadors amb els mínims criteris de
senyalització i seguretat, ja que hi ha hagut diferents caigudes. 

De la mateixa manera que va passar al carrer Major on no estaven previstos certs
embornals i després es va tornar a aixecar el carrer a l’alçada del corraló de la Font i
dels corraló dels Enamorats per tornar a posar. Són modificacions que surten de la
mala planificació, les mancances del projecte i el plec de clàusules que ja surten i
que posem de manifest a la comissió. 

Per això volem fer les preguntes següents:
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- Existeix cap calendari d’execució de les obres tal com es va dir un cop estaven
adjudicades?
- Volem saber detalladament i expressament els terminis d’execució de les obres i
les mesures que es preveuen en cas d’incompliment.
- Quin es el calendari previst dels treballs? Volem un detall de terminis amb el temps
estimat per cada una de les actuacions següents amb la corresponent justificació
d’un informe tècnic de l’inici i del final de les obres dels carrers Gaudí, Sant Bonifaci,
Sant Joan, Sant Tomàs i Galanes, així com de l’edifici les Monges.
-  També  es  preveuen  mesures  sancionadores  per  incompliment  de  terminis  o
calendaris d’aquestes obres?
- Quins són els responsables tècnics i polítics que supervisen l’obra, el compliment
dels terminis i de totes les condicions del contracte?
- Quins mecanismes de control s’utilitzen per a garantir els terminis, les condicions,
els materials, els lliuraments i els pagaments per part de l’empresa adjudicatària?
- Perquè no s’han previst les mateixes actuacions en els serveis d’aigua potable
fetes en les reformes del Colomer envers de les reformes del carrer Sant Bonifaci i
carrer Gaudí?
- Perquè no s’han canviat les canonades de plom en els pocs centímetres que hi ha
entre  les  claus de  pas  i  els  comptadors?  Entenem que  això  és  una instal·lació
municipal.
- Perquè no s’han fet unes retxes d’intersecció de pluvials del carrer Gaudí tocant a
la plaça? Quan es preveu derivar les aigües del carrer Sant Isidre?
- Què s’ha fet per a anunciar l’obertura del carrer Gaudí al trànsit: carta, reunions
amb els veïns, comunicacions a nivell de ciutadania...?
- Quan va ser l’última vegada que l’Ajuntament s’ha reunit amb els veïns i quan té
previst fer-ho?
- Perquè estan parades les obres del carrer Sant Bonifaci?
- Per quins motius estan treballant a l’edifici de les Monges en comptes de finalitzar
les obres del carrer que no està finalitzat?

Tornem a insistir que són coses que tenen coneixement directe i actual de l’equip de
govern, i per tant, demanaríem que es poguessin aclarir. Gràcies.

7.3/  Respostes  a  les  preguntes  formulades  pel  grup  municipal  d’ERC-
Avancem-AM en l’anterior sessió plenària ordinària:

El Sr. Alcalde anuncia que es passen a contestar les preguntes que van quedar
pendents de l’anterior ple. 

1/. La  Sra.  Maria  Cros,  regidora  d’Informació  municipal,  respon a  les  preguntes
formulades sobre accions publicitàries en xarxes socials:

- Per quin motiu s’ha decidit fer aquestes accions publicitaries ara?
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- Té a veure amb el fet que s’apropa el final del mandat?
- Quines accions publicitàries concretes s’han pagat amb aquests 600 €?
- Només s’han destinat a xarxes socials o també a la premsa escrita?
-  Pel  que  fa  a  les  xarxes  socials,  exactament  en  quines  s’ha  fet  la  despesa
publicitària? Voldríem que es detallessin.
-  Reclamem que es  mostrin  les  factures  desglossades per  a  veure  amb quines
xarxes i mitjans s’han fet les despeses?
-  En  cas  que  aquestes  accions  publicitàries  s’hagin  fet  a  Facebook,  Twitter  o
Instagram, volem saber quins post o continguts exactes s’han promocionat.

• Respecte a aquesta pregunta, hem detectat un gran rendiment de la inversió en
publicitat a Facebook a través de la qual s’assoleix una gran difusió entre el públic
de Riudoms i també dels pobles del voltant. Hem cregut que és una oportunitat per
a difondre les activitats festives i culturals del nostre poble. Pensem que es tracta
d’una estratègia de comunicació en un cicle anual, d’acord amb el calendari festiu i
d’activitats culturals i lúdiques de Riudoms. Aquestes accions s’han fet sempre a
través de la xarxa de Facebook en quatre canals municipals de l’Ajuntament, Gaudí
Riudoms, Riudoms jove i del Casal Riudomenc. Han tingut un cost total de 351,12 €,
amb data 31 de desembre de 2018. 

• Les accions que s’han publicitat per aquest canal són les següents:

- a l’octubre, el concert de la Festa Major Comarcal; el programa de la Festa Major
Comarcal i el concert de Roger Mas; 
- al novembre el curs de TIC per a comerciants, el teatre obra de l’obra Un cop l’any
i la campanya Més forts que el Llamp; 
- al desembre: el concert de Fito Luri, el pessebre vivent, el concurs de pessebres,
la campanya d’escuts solidaris, el teatre La maleta de l’espai jove, la campanya de
micro-mecenatge del campanar, el Concert de Reis, la campanya del comerç local,
el joc d’estratègia de l’Espai Jove, el mercat de Nadal, el concert de reggae per a
xics, la caminada de la marató, la recepció de patges i el Parc de Nadal.

2/. La  Sra.  Maria  Cros,  regidora  d’Informació  municipal,  respon a  les  preguntes
formulades sobre el Butlletí d’Informació Municipal:

-  Per  quins  motius  s’ha  canviat  la  periodicitat  de  la  publicació  de  bimensual  a
mensual?
- Al final de 2015 va sortir a concurs la impressió del BIM per a tres anys més un
prorrogable:  cinc butlletins a l’any segons el  contracte.  En què hi  ha afectat  els
canvis que s’han fet de passar la publicació de bimensual a mensual, a més del
canvi de disseny i format? Perquè ara porta moltes més pàgines?
- S’ha fet un contracte nou?
- Quin és el cost d’impressió de cada número del Butlletí d’Informació Municipal?
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• Tal  com explicava la carta dirigida als grups polítics representats en el  ple el
passat mes d’octubre, el Pla de Comunicació que va encarregar l’Ajuntament de
Riudoms recollia la proposta de recomanació d’augmentar el nombre d’edicions del
butlletí  per  tal  de reduir  la  distància entre  el  fet  noticiable  i  la  data  de la  seva
publicació. 
• Doncs  el  canvi  de  disseny i  de  format  que s’ha  fet  en  el  BIM no  canvia  la
superfície del paper del butlletí. Actualment s’està tramitant una nova licitació de la
contractació després de la finalització de la darrera. 
• Finalment,  el  cost  d’impressió  de  cada  butlletí  va  en  funció  del  nombre  de
pàgines i segons el preu establert en l’adjudicació del contracte.

7.4/ Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de la CUP en
l’anterior sessió plenària ordinària:

1/. La Sra. Maria Cros, regidora de Joventut, respon a les preguntes formulades
sobre el Local Jove:

-  Voldríem saber  a  través  de  quins  canals  i  de  quina  manera  s’ha  notificat  als
possibles usuaris del local l’obertura i la posada en funcionament de l’equipament.
- Voldríem saber si està exposat a la porta exterior del local l’horari d’aquest.

• La  posada  en  funcionament  de  l’espai  jove  es  va  anunciar  pels  canals  de
comunicació habituals de l’Ajuntament de Riudoms, a més va avisar als joves als
mateixos centres educatius de Riudoms, les escoles de cicle superior i l’institut per
part  de  l’equip  de  joventut  que  els  va  visitar.  I  sí,  efectivament  l’horari  de
funcionament del Local Jove està exposat a la porta.

2/. El Sr. Xavier Gallego, regidor d’Urbanisme, respon a les preguntes formulades
sobre el carrer dels Hortets:

- El 7 de juliol de 2017, el regidor Jordi Domingo va respondre en el torn de precs i
preguntes que l’obertura del carrer del Sorteig estava en fase d’estudi tècnic per si
era viable la seva execució. Ens agradaria conèixer les conclusions d’aquest estudi
tècnic i quina n’és la intenció del govern respecte aquest assumpte. S’ha produït cap
novetat remarcable des de llavors?

• L’obertura del carrer dels Hortets forma part d’un projecte estratègic anomenat
Pla  d’aparcaments  en  què  s’habilitaran  diversos  espais  dissuasius  de  vehicles
pròxims al nucli per a millorar l’aparcament i l’accés al comerç.
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3/. El Sr. Carles Garcia, regidor d’Esports, respon a les preguntes formulades sobre
la piscina municipal:

- El 7 de juliol de 2017, el regidor Jordi Domingo va respondre en el torn de precs i
preguntes que s’estava aprofundint amb l’estudi de les implicacions de les diferents
modalitats de gestió d’un equipament com la piscina. També va comunicar que, una
vegada es disposés de la informació necessària, es convocaria un grup de treball
per tal de fer les reflexions i prendre les decisions pertinents. S’ha convocat aquest
grup de treball? En cas afirmatiu, per què no s’ha convidat als grups municipals del
plenari?  En  cas  negatiu,  perquè  no  s’ha  convocat  si  es  va  anunciar  que  es
convocaria?

• Es tracta d’un tema complex, de fet encara està en estudi. Tot i haver iniciat les
consultes pertinents l’any 2017, poc després s’hi va sumar l’aprovació de la nova llei
de contractes, la qual ens obliga a replantejar la filosofia de la contractació per tal de
donar  aquest  servei  en concessió.  Mentre  segueixen les  tasques d’estudi  per  a
trobar-ne  el  tractament  administratiu  més  adient,  el  més  important  és  continuar
donant el servei als veïns i, mentre duri la fase d’estudi, se seguirà donant prioritat a
la prestació d’aquest.

4/. La  Sra.  Montse  Corts,  regidora  de  Benestar  Social,  respon  a  les  preguntes
formulades sobre el Pla d’Igualtat: 

- Tenint en compte que el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Riudoms es va aprovar el
28 de desembre de 2014, i tenint en compte l’aprovació, per unanimitat, de la moció
presentada pel grup d’Esquerra-Avancem en el ple del 22 de maig de 2018, s’ha
realitzat  alguna  actuació  per  tal  de  modificar  aquest  pla  i  millorar-lo?  En  cas
afirmatiu,  quines accions s’han dut a terme? En cas negatiu,  quan es té previst
realitzar-lo?

- El  pla d’igualtat de l’Ajuntament de Riudoms té designada una fase anomenada
Implementació, seguiment i avaluació del pla de polítiques de gènere. Aquesta fase
contempla  la  realització  d’una  memòria  anual  i  la  conformació  d’una  comissió
d’avaluació del pla de polítiques d’igualtat?.

- Des de l’aprovació del Pla,  quantes vegades s’ha reunit  aquesta comissió? En
quines dates? Es disposa d’actes d’aquestes reunions? S’han realitzat les memòries
anuals corresponents? En quins anys s’han realitzat aquestes memòries? Perquè
aquest Pla no s’ha modificat des de 2014 tenint en compte que els portaveus de
CIU,  PSC  i  Esquerra  de  llavors  van  manifestar  la  seva  voluntat  que  fos  un
«document viu» que es podria modificar i/o millorar amb el temps?

- El Consell  Comarcal en el seu Pla d’igualtat 2016-2019 té establertes diferents
mesures,  entre  d’altres  l’1.2.1  sobre  l’elaboració  de  plans  d’igualtat  per  a
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ajuntaments  i  Consell  Comarcal»,  amb  què  es  dotaria  econòmicament  els
ajuntaments per a realitzar aquest pla. En el cas de l’Ajuntament de Riudoms, la
dotació seria d’uns 4.000€/5.000€ tenint en compte el nombre de treballadors de
l’Ajuntament de Riudoms. S’ha contactat amb el Consell Comarcal per a dur a terme
aquesta acció? En cas afirmatiu, quines accions s’han dut a terme? En cas negatiu,
perquè no s’ha fet? Es té previst aprofitar la temporalitat del pla d’igualtat del Consell
Comarcal 2016-2019 per tal d’elaborar i/o modificar el pla d’igualtat de l’Ajuntament
de Riudoms?

• Des de l’aprovació del Pla d’Igualtat del 2014, des de l’Ajuntament de Riudoms
s’han realitzat diferents reunions amb els membres que formen part de la comissió
per  a  poder  definir  accions  concretes  que  s’han  duent  a  terme,  com  són  per
exemple:

1. La formació dels treballadors de l’Ajuntament en matèria de sensibilització de
gènere  i  igualtat  i  ús  de  llenguatge no sexista,  complint  l’article  16.4  de la  Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
2. La participació a l’assemblea del Consell Consultiu de Dones del Baix Camp on
es treballen temes d’igualtat i no violència.
3. S’han organitzat cursos de defensa per a dones en temes de polítiques d’igualtat.
4.  S’han  sol·licitat  diferents  propostes  ofertes  pel  Consell  Comarcal  per  a  la
coeducació,  com  les  maletes  coeductives,  posant-les  a  disposició  dels  centres
educatius, biblioteques o centres de lleure de Riudoms i facilitant-ne la gestió. 
5. S’ha instal·lat el Punt Violeta contra les agressions sexistes en diferents ocasions
a l’oci nocturn de Riudoms. A més, s’ha acollit al nostre municipi la formació del Punt
Violeta destinada a les persones i les entitats participants en els d’esdeveniments
d’oci de la comarca per a una major sensibilització. 
6. S’han fet els contactes per la sol·licitud del distintiu d’igualtat. 
7. S’han organitzat actes de manifest, com el del Dia Internacional per l’eliminació
de la violència envers les Dones el 25 de novembre i el Dia de la Dona el 8 de març,
on van participar presidentes i directores de més de 20 entitats i centres educatius
del poble. 
8. S’han acollit esdeveniments, com la Trobada de Dones del Baix Camp i la Mostra
de defensa d’igualtat. 
9. En el marc del Pla de Joventut Local un dels objectius és treballar per la igualtat i
la cohesió, i per això, es programen activitats en aquest sentit, com és el cas del
teatre  de  maleta  titulat  «Dones fora  de test»,  una iniciativa  realitzada el  passat
novembre  dins  la  programació  de  l’Espai  Jove.  A  més  a  més,  s’ha  rebut
assessorament i formació en el moment de dissenyar i posar en marxa l’espai per a
tenir en compte les qüestions de gènere en els materials i les propostes que s’hi
ofereixen. 

• Aquestes accions, a banda de l’acreditació del compromís amb la defensa dels
drets de les dones, també són una mostra de l’estreta col·laboració i  del  treball
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conjunt que aquest govern manté des de sempre amb la societat civil, en matèria de
drets  humans,  d’igualtat  de  gènere  i  de  servei  a  les  famílies  i  les  persones de
Riudoms.   I  en  aquest  cas  concret,  amb  les  dones  amb  responsabilitats  sobre
activitats  tan  importants  com la  salut,  el  benestar  social,  l’educació,  la  cultura  i
l’esport. 

• En referència a les mesures establertes en el Pla igualtat del Consell Comarcal
2016-2019, en la seva posada en funcionament es van fer les consultes pertinents
per a saber com coordinar-se, obtenint la resposta que en el nostre cas, sent el
nostre un Pla redactat l’any 2014 no era necessari actualitzar-lo en aquest període.
Tenint en compte que el mateix Pla d’igualtat del Consell Comarcal està en l’últim
any de vigència i properament s’haurà de renovar, hi ha la previsió de coordinar-se
amb aquesta institució per poder adaptar l’actual Pla d’igualtat de Riudoms i, si cal,
actualitzar-lo a les noves línies.

5/. El Sr. Xavier Gallego, regidor d’Urbanisme, respon a les preguntes formulades
sobre l’Escola Cavaller Arnau. 

- S’han detectat goteres al gimnàs de l’Escola Cavaller Arnau. Què s’ha fet o es té
previst fer per a arreglar-les? Per quin motiu no s’ha demanat responsabilitat a la
constructora abans de la recepció de l’obra?

• Abans de realitzar la recepció de l’obra no havíem tingut cap problema a l’Escola
Cavaller Arnau. Una vegada s’ha detectat el problema, com a Ajuntament i ja que la
construcció  depèn  del  Departament  d’Ensenyament,  la  gestió  s’ha  fet  a  través
d’aquest. Després de diverses comunicacions i com que no hi havia resposta en
ferm per part del Departament,  es va decidir  que l’actuació anés a càrrec de la
brigada municipal. Actualment ja s’han reparat tots els problemes de la coberta i des
de dimarts passat es troba en perfectes condicions.

6/. El Sr. Xavier Gallego, regidor d’Urbanisme, respon a les preguntes formulades
sobre el pavelló municipal: 

- S’han detectat de nou goteres en l’interior del Pavelló Municipal d’Esports. Quan va
ser l’última actuació per a corregir aquest defecte que s’arrossega des de la seva
construcció?
- Quan es va recepcionar l’obra de reparació, es va demanar el vistiplau per part de
l’Ajuntament entenent que estava tot correcte? Si estava tot correcte, perquè tornen
a aparèixer goteres?

• Aquest  és  un  equipament  que  està  en  ús  diari  des  de  fa  23  anys,  per  tant
requereix  de  manteniment  constant.  En  relació  a  les  goteres,  l’any  2015  es  va
realitzar una actuació molt important en la coberta, que consistia a fer una nova
capa de poliuretà projectat i  un acabat de pintura impermeable per a protegir la
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coberta  existent.  Amb aquesta  actuació  es  va  corregir  en  gran mesura  aquesta
qüestió i des d’aleshores, es realitza un manteniment constant par part de la brigada
municipal.

7/. La Sra. Mireia Massó, regidora de Sanitat, respon a les preguntes formulades
pel que fa als desfibril·ladors:

- De quants desfibril·ladors disposa el nostre municipi? On estan situats?

• Hi ha sis desfibril·ladors al  nostre municipi.  Estan situats al  Pavelló Municipal
d’Esports,  al  Casal  Riudomenc,  a  la  llar  de  jubilats,  al  cotxe  dels  guàrdies
municipals, a l’IES Joan Guinjoan i a l’Escola Beat Bonaventura.

8/. La Sra. Maria Cros, regidora de Cultura, respon a les preguntes formulades pel
que fa a «Gaudí Riudoms»:

-  Veient  que  s’ha  posat  en  marxa  l’espai  «Gaudí  Riudoms»  a  la  xarxa  social
Facebook i que aquest incorpora la informació d’entitats, s’ha desestimat el projecte
www.entitatriudoms.cat? Per quin motiu?
-  S’ha informat a totes les entitats  sobre l’existència d’aquest  espai  i  la  manera
d’utilitzar-lo? Com s’ha informat a les entitats?

• La pàgina web de les entitats es manté activa com a recull de les associacions
existents al municipi i les dades de contacte. Tot i així, pel que fa a la difusió de les
seves activitats es va decidir fer una nova proposta i així es va explicar en una carta
enviada a totes les entitats. La carta indicava el següent: 

“Fa uns mesos i tenint en compte la gran activitat impulsada directament pel teixit
associatiu del nostre poble, es va posar a disposició de les entitats un nou espai
web que  podia  actuar  d’agenda d’actes  i  alhora  de  canal  informatiu  de  tot  allò
referent a les entitats del municipi. Passat un cert temps, es va detectar que no
resultava una eina pràctica per a les entitats. És per això que, des de l’àrea de
comunicació de l’Ajuntament de Riudoms es vol fer una nova proposta a les entitats
amb  l’objectiu  de  facilitar  la  difusió  dels  actes  que  organitzeu  a  l’Espai  Gaudí
Riudoms».

9/. El  Sr.  Jordi  Domingo,  portaveu del  grup municipal  del  PDeCAT, respon a les
preguntes formulades referent a la comunicació sobre la renúncia de l’Alcalde:

- Arran de la renúncia de l’alcalde Josep Maria Cruset es va fer una carta a tota la
població. Per què no es va fer arribar aquesta carta també als membres del plenari,
com a representants del poble de Riudoms? Aquesta carta també es va fer arribar a
totes les entitats locals?
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• Sí,  la  carta  es  va  fer  arribar  a  tots  els  veïns,  entre  els  quals  es  troben  els
membres d’aquest plenari, i també a les entitats locals.

10/. El Sr. Xavier Gallego, regidor d’Urbanisme, respon a les preguntes formulades
pel que fa a la remodelació de carrers:

- Per quin motiu no s’ha estudiat o bé s’ha desestimat el soterrament del cablatge
elèctric i telefònic als carrers que s’estan remodelant a Riudoms?
- Per quins motius no es garanteix l’accessibilitat a tots els habitatges i són els veïns
qui ho han de demanar?
- Atès que els projectes de tots els carrers del nucli antic preveuen la substitució i el
canvi de canonades d’aigua potable i atès que la instal·lació fins als comptadors de
les  cases  depèn  de  l’Ajuntament,  perquè  no  s’efectua  el  canvi  de  les  antigues
canonades de plom des de la clau de pas fins als comptadors?

• Aquesta  és  una  pregunta  que  s’ha  respost  en  diverses  ocasions  als  grups
municipals que en formen aquest plenari i a la Comissió Informativa d’Urbanisme,
però la tornarem a explicar per si no ha quedat prou clara. En primer lloc, cal tenir
en compte que el cablatge és propietat d’una empresa privada i per tant, això obre
grans  dubtes  respecte  a  la  possibilitat  d’invertir  diners  públics  en  la  millora
d’infraestructures d’empreses privades. No només des del punt de vista ètic, sinó
sobretot des del punt de vista legal. 
• És per això que el  cost de soterrar les línies elèctriques provocaria una altra
despesa que haurien d’assumir els veïns, i també canvis en la instal·lació elèctrica
dels  seus immobles,  ja  que si  haguéssim soterrat  les  línies  elèctriques,  aquest
suposat  canvi  hagués produït  que el  cablatge hagués hagut  d’entrar  per  planta
baixa, modificant el traçat actual de línia. Per tant, tots els veïns haguessin hagut de
fer obres a l’interior dels seus habitatges per a habilitar l’escomesa elèctrica per la
planta baixa. 
• És per aquest motiu que s’han proposat solucions alternatives com el trenat del
cable per façana amb les noves llicències. 
• Quant a la segona pregunta, entec que volen dir accés i no accessibilitat. 
• S’ha  garantit  l’accés  en  tots  els  habitatges  sobre  les  obres  realitzades  per
l’Ajuntament. Si en un algun moment no s’ha fet, ha estat en horari  en què els
treballadors estaven efectuant obres i  això impossibilitava adaptar aquest accés
davant dels habitatges amb passeres i o baranes respectives. 
• Pel que fa a la tercera pregunta, des de la clau de pas del límit de propietat s’ha
efectuat el canvi de canonada de plom per la canonada de polietilè que correspon a
la zona que pertany a l’Ajuntament, és a dir, la via pública.

11/. El Sr. Sergi Pedret, com a regidor de Serveis Públics, respon a les preguntes
formulades pel que fa als pals i les pilones a la plaça de l’Església:
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- En el ple anterior es va respondre que es mantindrien aquestes estructures on
estan posades mentre hi  hagués activitat.  Voldríem que se’ns aclarís què vol dir
“activitat”, ja que d’activitat a la plaça n’hi ha molta i diversa, ja sigui el dijous amb el
mercat o en els diferents actes que s’hi organitzen. A quina activitat es referien amb
la seva resposta?

• L’activitat lúdica de la plaça de l’Església es concentra sobretot en la temporada
d’estiu i de forma esporàdica durant l’hivern, com és el cas del Mercat de Nadal i la
campanya de Nadal.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint-i-una hores i setze
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,                                                   La secretària,

     Sergi Pedret Llauradó           Carmen Alcoverro Beltran
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