
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DEL DIA 18 DE GENER DE 2018

ASSISTENTS  :  

ALCALDE:
Josep M. Cruset Domènech, de
Partit Demòcrata PDeCAT

REGIDORS:
Per Partit Demòcrata PDeCAT:
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferrant
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Sergi Pedret Llauradó

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  01/18

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
del vespre del dia divuit de gener de l’any dos
mil divuit, sota la presidència del Sr. Alcalde,
Sr. Josep M. Cruset Domènech, es reuneixen
els  senyors  que  s'esmenten  al  marge,
assistits  de  la  secretària,  per  a  celebrar  la
sessió ordinària convocada pel dia d'avui en
primera  convocatòria.  Excusen  la  seva
assistència  les  regidores  Sres.  Maria  Cros,
Montse Corts i Mireia Massó.

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  SESSIONS
ANTERIORS QUE VAN TENIR LLOC ELS DIES 16 I 23 DE NOVEMBRE DE 2017

Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de les actes de les sessions anteriors
que van tenir  lloc els dies 16 i  23 de novembre de 2017, se n’omet la lectura i
s’aprova el seu contingut per unanimitat dels presents.

2/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA  DES
DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA

En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
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
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última sessió plenària, que va ser la de caràcter ordinari del dia 16 de novembre de
2017, les quals es detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2017_11_13-02 13/11/2017 Decret rectificant error material Decret número 2017_08_24-01

2017_11_13-03 13/11/2017 Decret concedint llicència ocupació temporal via pública parada venda ambulant

2017_11_13-04 13/11/2017 Resolució atorgant llicència urbanística d'obres

2017_11_13-05 13/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_13-06 13/11/2017 Decret nomenant representants administració eleccions Parlament Catalunya 2017

2017_11_13-07 13/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_14-01 14/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_14-02 14/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_14-03 14/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_14-04 14/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_14-05 14/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_14-06 14/11/2017 Resolució relativa a la baixa d'ofici dels rebuts d'Aigua, Brossa i Clavegueram

2017_11_14-07 14/11/2017 Resolució relativa a la baixa d'ofici dels rebuts d'Aigua, Brossa i Clavegueram

2017_11_15-01 15/11/2017 Decret de convocatòria Comissió Informativa d’Hisenda i Governació del dia 20/11/2017

2017_11_15-02 15/11/2017 Resolució d'aprovació despeses i funcionament i gestió de l'arxiu històric municipal

2017_11_15-03 15/11/2017 Resolució sobre concessions drets funeraris sobre nínxol cementiri municipal

2017_11_16-01 16/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_16-02 16/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_16-03 16/11/2017 Resolució d'alcaldia que declara sense efectes una comunicació d'obres 

2017_11_17-01 17/11/2017 Decret de convocatòria Junta de Govern extraordinària i  urgent pel dia 20/11/2017

2017_11_17-02 17/11/2017 Resolució d'alcaldia que atorga llicència urbanística d'obres  

2017_11_17-03 17/11/2017 Decret d’Alcaldia ocupació via pública dia 26/11/2017 

2017_11_17-04 17/11/2017 Resolució relativa a la baixa d'ofici dels rebuts d'Aigua, Brossa i Clavegueram

2017_11_20-01 20/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_20-02 20/11/2017 Decret de convocatòria de Ple extraordinari del dia 23/11/2017

2017_11_20-03 20/11/2017 Resolució d'acceptació justificació de la subvenció concedida a l'entitat, any 2017

2017_11_20-04 20/11/2017 Decret de canvi de titularitat d’un dret funerari del cementiri municipal Riudoms

2017_11_20-05 20/11/2017 Resolució acordant l'acceptació justificació subvenció concedida a l'entitat, any 2017

2017_11_20-06 20/11/2017 Decret d’ordenació pagament relació núm. 033/2017

2017_11_21-01 21/11/2017 Resolució acordant la sol·licitud de subvenció a Diputació de Tarragona, convocatòria PAES

2017_11_21-02 21/11/2017 Resolució acordant l'acceptació justificació subvenció concedida a l'entitat, any 2017

2017_11_21-03 21/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_21-04 21/11/2017 Decret de convocatòria Junta de Govern Local del dia 27/11/2017

2017_11_22-01 22/11/2017 Resolució acordant l'acceptació justificació subvenció concedida a l'entitat, any 2017

2017_11_22-02 22/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_23-01 23/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_23-02 23/11/2017 Resolució d'Alcaldia que aprova la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2017_11_23-03 23/11/2017 Decret de rectificació d'error existent al Decret de l'alcaldia 2017_11_09-07

2017_11_27-01 27/11/2017 Decret sobre informació pública desafectació planta segona, del Raval Sant Francesc  21 

2017_11_27-02 27/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_27-03 27/11/2017 Aprovació del pla de seguretat i salut obres Projecte Millora dels serveis i pavimentació

2017_11_28-01 28/11/2017 Decret de celebració de matrimoni civil del dia 2 de desembre de 2017

2017_11_28-02 28/11/2017 Resolució d'alcaldia que dóna l’assabentat a la comunicació d’un canvi titular activitat

2017_11_28-03 28/11/2017 Resolució de devolució d'ingressos indeguts per pagament de matrícula Escola Música

2017_11_28-04 28/11/2017 Resolució d'alcaldia que dóna l’assabentat a la comunicació d’un canvi de nom activitat

2017_11_28-05 28/11/2017 Resolució d'ampliació del termini de fraccionament, en 9 mesos, d’un deute

2017_11_29-01 29/11/2017 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres
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2017_11_30-01 30/11/2017 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2017_11_30-02 30/11/2017 Decret d’alcaldia que dóna l’assabentat a una comunicació del canvi de nom activitat

2017_11_30-03 30/11/2017 Decret ordenació pagaments relació núm 034/2017

2017_11_30-04 30/11/2017 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2017_11_30-05 30/11/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_11_30-06 30/11/2017 Decret de sol·licitud de subvenció per a les obres de consolidació de l'edifici de Les Monges

2017_12_01-01 01/12/2017 Decret d’inscripció en el Registre municipal de parelles estables

2017_12_01-02 01/12/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_12_04-01 04/12/2017 Decret de nomenament del primer tinent d’alcalde

2017_12_05-01 05/12/2017 Decret de concessió de llicència urbanística d'obres 

2017_12_05-02 05/12/2017 Resolució relativa a la baixa d'ofici dels rebuts d'Aigua, Brossa i Clavegueram

2017_12_05-03 05/12/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_12_05-04 05/12/2017 Decret de concessió de a llicència d'ocupació de l'espai public

2017_12_05-05 05/12/2017 Decret de concessions de drets funeraris sobre nínxols del cementiri municipal

2017_12_05-06 05/12/2017 Decret alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern Local del 11/12/2017

2017_12_05-07 05/12/2017 Resolució d'alcaldia atorgant llicència urbanística d'obres

2017_12_05-08 05/12/2017 Resolució d'alcaldia atorgant llicència urbanística d’obres

2017_12_07-01 07/12/2017 Decret ordenació de pagaments relació núm. 035/2017 i altres

2017_12_07-02 07/12/2017 Decret d’aixecament objecció relació factures

2017_12_11-01 11/12/2017 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2017_12_11-02 11/12/2017 Decret d’autorització de celebració de matrimoni civil  

2017_12_11-03 11/12/2017 Decret de l'alcaldia aprovant el Pla de seguretat i salut obres de construcció d'un gimnàs 

2017_12_12-01 12/12/2017 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2017_12_12-02 12/12/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_12_12-03 12/12/2017 Decret d’aprovació de la relació núm. 7/2017, de liquidacions de l'Impost sobre l'IVT

2017_12_12-04 12/12/2017 Decret inici expedient aprovació pressupost general 2018

2017_12_12-05 12/12/2017 Decret alcaldia contracte menor de subministrament 

2017_12_13-01 13/12/2017 Resolució d'aprovació de la memòria dels treballs a executar als camins municipals

2017_12_13-02 13/12/2017 Decret aprovant la memòria de l'activitat extraordinària "Mercat de nadal 2017"

2017_12_14-01 14/12/2017 Resolució d'alcaldia que atorga llicència urbanística d'obres 

2017_12_14-02 14/12/2017 Decret d’aprovació d’execució subsidiària neteja solar 

2017_12_14-03 14/12/2017 Decret d’adjudicació pòlissa de tresoreria

2017_12_15-01 15/12/2017 Decret d'aprovació execució subsidiària neteja de solar 

2017_12_15-02 15/12/2017 Decret que dóna l’assabentat a la modificació de l'activitat de la "Residència 3a edat L'Onada

2017_12_15-03 15/12/2017 Decret sobre adjudicacions del Mercat de Nadal

2017_12_18-01 18/12/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_12_18-02 18/12/2017 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida

2017_12_18-03 18/12/2017 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida

2017_12_18-04 18/12/2017 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida

2017_12_18-05 18/12/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_12_18-06 18/12/2017 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida

2017_12_18-07 18/12/2017 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2017_12_18-08 18/12/2017 Decret de convocatòria de Comissió Informativa d’Hisenda i Governació del dia 21/12/2017

2017_12_18-09 18/12/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_12_18-10 18/12/2017 Decret d'alcaldia encomanant als Serveis Tècnics Municipals la redacció d'un projecte tècnic

2017_12_19-01 19/12/2017 Resolució d'alcaldia atorgant llicència urbanística d'obres

2017_12_19-02 19/12/2017 Resolució de concessió de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat 

2017_12_19-03 19/12/2017 Resolució de concessió de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2017_12_19-04 19/12/2017 Decret d’Alcaldia d’ocupació de via pública el dia 23/12/2017

2017_12_20-01 20/12/2017 Decret de nomenament de secretari accidental per vacances titular

2017_12_21-01 21/12/2017 Decret de modificació de llicència urbanística d'obres 

2017_12_21-02 21/12/2017 Decret de l'Alcaldia de convocatòria del Ple extraordinari del dia 28/12/2017

2017_12_21-03 21/12/2017 Decret d’inici d’expedient sancionador per tinença gos perillós sense llicència
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2017_12_22-01 22/12/2017 Resolució concedint llicència per realitzar l'activitat extraordinària

2017_12_22-02 22/12/2017 Resolució que modifica d'ofici, per al 4t trimestre de 2017, d’un titular erroni servei d’ABC

2017_12_22-03 22/12/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_12_22-04 22/12/2017 Resolució que modifica d'ofici, per al 4t trimestre de 2017, d’un titular erroni servei d'ABC 

2017_12_22-05 22/12/2017 Resolució que modifica d'ofici, per al 4t trimestre de 2017, d’un titular erroni servei d'ABC

2017_12_22-06 22/12/2017 Resolució que modifica d'ofici, per al 4t trimestre de 2017, d’un titular erroni servei d'ABC

2017_12_22-07 22/12/2017 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_12_27-01 27/12/2017 Decret d’aprovació i ordenació pagaments aportacions municipals a EPE

2017_12_27-02 27/12/2017 Decret aprovant memòria de la realització d'activitat extraordinària Parc infantil de Nadal

2017_12_27-03 27/12/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_12_28-01 28/12/2017 Decret concedint llicència municipal per l'activitat extraordinària recreativa musical

2017_12_28-02 28/12/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_12_28-03 28/12/2017 Decret ordenació diversos pagaments

2017_12_28-04 28/12/2017 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2017_12_28-05 28/12/2017 Decret d’inici d’expedient de la 5a modificació crèdits

2017_12_29-04 29/12/2017 Decret de l'Alcaldia adjudicant el contracte de serveis per a la redacció d’un projecte tècnic 

2017_12_29-05 29/12/2017 Decret adjudicant l'adquisició de materials i quadres elèctrics per enllumenat públic

2017_12_29-06 29/12/2017 Resolució de concessió, i aprovació del conveni regulador, d’una subvenció 

2017_12_29-07 29/12/2017 Resolució aprovant la concessió, i conveni regulador corresponent, d’una subvenció

2017_12_29-08 29/12/2017 Decret d’aprovació 5è. expedient modificació de crèdits

2017_12_29-09 29/12/2017 Decret aprovació aportació grups polítics any 2017

2017_12_29-10 29/12/2017 Decret aprovació despeses servei monitor menjador escolar

2017_12_29-11 29/12/2017 Decret ordenació pagament relació núm. 37/2017

2017_12_29-12 29/12/2017 Resolució aprovant la liquidació premis Arnau de Palomar 2017

2017_12_29-13 29/12/2017 Decret aprovació despeses: certificacions obres i relació factures 56/2017

2018_01_02-01 02/01/2018 Resolució d'alcaldia que atorga llicència urbanística d'obres

2018_01_02-02 02/01/2018 Decret de concessió de drets funeraris sobre nínxols del cementiri municipal

2018_01_02-03 02/01/2018 Decret d'aprovació d’adjudicacions, mitjançant contracte menor, d'activitat de Cavalcada 

2018_01_03-01 03/01/2018 Resolució que modifica d'ofici, per al 4t trimestre de 2017, el titular erroni d’un servei d'ABC

2018_01_03-02 03/01/2018 Resolució que modifica d'ofici, per al 4t trimestre de 2017, el titular erroni d’un servei d'ABC

2018_01_03-03 03/01/2018 Decret de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 8 de gener de 2018

2018_01_03-04 03/01/2018 Resolució que aprova la memòria de la cavalcada de reis amb pirotècnia

2018_01_03-05 03/01/2018 Resolució d'alcaldia que atorga pròrroga de llicència urbanística d'obres 

2018_01_05-01 05/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_08-01 08/01/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres per a reformar la cambra

2018_01_08-02 08/01/2018 Decret d’inici expedient d'esmenes per manca requisits legals

2018_01_08-03 08/01/2018 Decret de cessament de l'activitat davant la manca d'esmena dels defectes legals

2018_01_08-04 08/01/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat 

2018_01_08-05 08/01/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_01_08-06 08/01/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_01_08-07 08/01/2018 Resolució d'ampliació del termini de fraccionament, en 18 mesos, d’un deute

2018_01_08-08 08/01/2018 Resolució de derivació de deute per rebuts d'ABC d’un servei 

2018_01_08-09 08/01/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2018_01_08-10 08/01/2018 Decret ordenació pagament rebut lloguer

2018_01_09-02 09/01/2018 Decret de llicència d'ocupació temporal de la via pública per a exercir la venda ambulant

2018_01_10-01 10/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_10-02 10/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_10-03 10/01/2018 Decret de l’Alcaldia referent a assumptes de personal

2018_01_10-04 10/01/2018 Decret convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació del dia 15/01/2018

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

4
U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 18-01-2018.odt



3/.  APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ  DE LA  SEGONA PLANTA DEL BÉ
DEMANIAL INSCRIT A L’INVENTARI MUNICIPAL DE L’EDIFICI  DEL JUTJAT I
SERVEIS SOCIALS, SITUAT AL RAVAL DE SANT FRANCESC, NÚM. 21

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix: 

Primer.- Aprovar  la  desafectació  de  la  segona  planta  del  bé  demanial,  inscrit  a
l’inventari municipal dels Jutjats i Serveis Socials, situat al Raval de Sant Francesc
21, de Riudoms, el que comporta la modificació o alteració de la qualificació jurídica
del bé municipal, per tal de passar-lo de bé de domini públic a bé patrimonial.

Segon.-  Modificar  la  qualificació  jurídica  del  bé  municipal  a  l’Inventari  de  Béns
Municipal.

Tercer.- Autoritzar a l’Alcalde per tal que signi els documents que siguin necessaris
per tal d’inscriure la modificació de la qualificació jurídica del bé en el Registre de la
Propietat.

4/.  APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ARTICLE  11  DE  LES  BASES
REGULADORES  DE  LES  SUBVENCIONS  MUNICIPALS  PER  A  LA
REHABILITACIÓ DELS HABITATGES ANTICS DE RIUDOMS

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:

Primer.-  Aprovar la modificació de l'article 11. Recursos econòmics de les Bases
reguladores de les subvencions municipals  per  a  la  rehabilitació  dels  habitatges
antics de Riudoms, que quedarà redactat de la següent forma:
"Article 11. Recursos econòmics

D'acord amb l'objecte d'aquestes Bases l'Ajuntament dotarà anualment en l'aprovació del
pressupost la quantia que consideri necessària.

D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits en
aquestes  bases,  es  requerirà  a  l’interessat  per  a  què en el  termini  màxim de 10  dies,
subsani la falta o acompanyi els documents preceptius, entenent que si no es porta dins
d’aquest termini, s’entendrà desistit en la seva petició.

Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta demandada
en aquestes bases, es tindrà en compte com a data d’entrada a l’Ajuntament, a efectes de
resolució dels ajuts, la data en què es presenta correctament la documentació que li  ha
estat requerida."
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Segon.- Sotmetre aquesta modificació a informació pública pel termini de 30 dies
mitjançant  un  edicte  publicat  al  BOPT.  Transcorregut  aquest  termini  si  no  hi  ha
al·legacions, es considerarà aprovada definitivament la modificació sense necessitat
de cap més acord.

5/. ASSUMPTES URGENTS 

No n’hi ha.

6/. PRECS I PREGUNTES 

6.1/ El Sr. Marcel·lí Garriga, del grup municipal d’ERC-Avancem-AM exposa els
següents precs: 

1/ El primer va pel tema de circulació i la zona d’aparcament del poble. Estaríem
demanant millores en la senyalització del pàrquing en la zona esportiva. Quan hi ha
molta activitat en aquelles zones, ens trobem que tan al voltant del pavelló com al
camp de futbol  són molts els que aparquen malament perquè no reconeixen bé
l’entrada de l’aparcament. Fa un temps que està habilitada la zona d’aparcament al
costat del pavelló, però tan l’entrada com la senyalització en sí, no és correcta i
llavors són molts els que aparquen, sobretot els caps de setmana, ho desconeixen i
aparquen als voltants dels carrers en zones on està prohibit,  com ara el final de
l’avinguda Catalunya, el tram que va des del que seria el carrer del pavelló fins el
carrer de l’institut,  només es pot aparcar en una de les bandes i  hi  ha caps de
setmana que s’omplen els dos costats i llavors clar, aquell carrer de doble sentit es
converteix en un perill.

També en aquest sentit  demanem que es revisi  la senyalització d’aparcament al
voltant d’aquests carrers, en les cantonades i es pintin ratlles grogues, i així els que
no coneixen el poble, potser se’n donaran compte de que allà no es pot aparcar.
Cantonada de l’avinguda Catalunya, el últim tram, també la cantonada del carrer de
la  Mola  i  els  xamfrans  que  hi  ha  al  carrer  de  la  Sardana.  Perquè  així  aquest
problemes de trànsit, potser els reduirem una mica, sobretot també la visibilitat de
les cruïlles al moment que s’aparca en una cantonada.

2/ I un altre prec, que aquest ja va encarat a tots nosaltres una miqueta... Tenim
molts fanals i elements del poble que estan molt plens de restes de les campanyes
electorals. Brides, cintes, cordes que se’ns queden allà perquè la pancarta se l’ha
emportat el vent. Llavors proposem que entre tots els que estem representats en
aquest ajuntament dediquem els esforços necessaris per netejar i deixar-los com es
mereixen i potser, igualment que ens repartim el poble per penjar, doncs ens haurem
de repartir algun dia el poble una mica fer anar a fer una neteja.
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Gràcies.

6.2/ El Sr. Pere Campíñez, portaveu del grup municipal de la CUP exposa els
següents precs: 

Diu que agafa la comanda del Marcel·lí.

1/  Primer,  bé,  agraïm  als  serveis  administratius  i  a  secretaria  la  tramesa  de  la
documentació via telemàtica, però entenem que la feina pel personal segueix sent la
mateixa -escanejat, el pes dels arxius... - i la visualització i l’estudi en el temps que
tenim des de que ens arriba i els horaris. Per tant, fem un prec en el sentit de que
se’ns  adjunti  un  llistat  o  un  quadre-resum amb els  títols  i  la  nomenclatura  dels
decrets, a l’igual que surt tramés a les actes quan s’aproven dels plenaris per tenir, a
l’hora de demanar impressions o a l’hora de demanar la documentació, en aquells
que realment  ens interessi  i  no haver  de fer  el  buidat  un per  un dels  elements
escanejats amb un dropbox que pesen massa.

2/ El segon prec, primer un agraïment públic a l’ajuntament per haver retornat la
pancarta dels presos polítics a la façana, crec que això es mereix un agraïment
públic, i igualment als comitès de defensa de la república de Riudoms i al Casal
Popular per penjar la resta de pancartes al poble. I en aquest sentit, fem un prec a
l’equip de govern que,  de totes maneres també han estat  atent,  a que quan es
pugui, es pugui tornar a penjar la pancarta que es va arrencar de l’entrada de la
plaça que ja va retirar per evitar altres mals.

6.3/ La Sra. Roser Torres, del grup municipal de la CUP exposa les següents
preguntes: 

1.- Preguntes relacionades amb la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
i el Consorci d’Aigües de Tarragona:

-  Quins  són  els  càrrecs  i  quina  és  la  tasca  del  nostre  representant  públic  a  la
institució el Sr. Sergi Pedret Llauradó?
-  Quantes reunions s’han celebrat  en cada un d’aquests dos organismes durant
l’actual legislatura, des del maig de 2015?
- En quantes ha participat el regidor i quantes de cada organisme durant el 2017?.
- Voldríem saber també si el Sr. Pedret ha realitzat intervencions durant aquestes
reunions, sobre quins temes i quines han estat les intervencions?

Com a PREC demanem que se’ns facilitin les actes de les reunions i es pengin a la
web  de  l’Ajuntament  de  Riudoms,  a  l’apartat  de  transparència,  atès  que  no  es
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realitza cap transferència d’informació a la resta de regidors del consistori,  ni  es
comenta en cap comissió informativa ni en cap Ple. I també, perquè el representant
hi actua en nom de la institució pública que és l’Ajuntament de Riudoms.

2.- Preguntes  sobre  els  sistemes  de  distribució  i  subministrament  d’aigües
municipals:

- Quanta aigua rebem del Pantà de Riudecanyes a través de la concessió de la
Comunitat de Regants d’aquest pantà?
- A què es destina l’aigua provinent del pantà de Riudecanyes?
- Existeix algun ús prioritari per les concessions d’aigua?
- Es fa servir per l’ús de boca o s’utilitza amb altres finalitats i usos? i, si és així,
quins serien?
- On arriba, com i des d’on es distribueix l’aigua provinent del pantà que arriba al
poble?
- Voldríem saber si es fa un ús total dels drets de concessions de què disposem?
- I si amb aquests drets de concessions ens falta aigua o bé ens sobra?
- Què es fa amb la resta d’aigua de concessions que no utilitza l’Ajuntament?
- I, què es fa quan es necessita més aigua de la que arriba segons el conveni?
- Quin és el cost que assumeix l’Ajuntament per aquest aigua?
- I demanem que es digui de forma desglossada segons les tarifes de l’ús de boca
de regadiu, etc.
- Quins conceptes inclou aquest cost? El cànon, el preu de l’aigua, el tractament, la
depuració?
- Existeix diferència de preu segons l’ús que tingui aquesta aigua? I quines serien?
- A quin ens, quan i com es paguen aquests drets d’aigua?
- Sol·licitem rebre els justificants de pagament o poder consultar els justificants de
pagament o documents comptables, com serien factures o rebuts.
- D’on s’obté l’aigua de consum de boca que arriba a les llars del municipi?
- Existeixen diferents procedències de l’aigua que utilitzem per ús de boca?
- I, quines són aquestes procedències? Ens poden detallar percentatges de cada
font?
- Per quin motiu no s’utilitza un únic proveïdor d’aigua pel consum de boca?
- D’on prové i com es regula l’aigua que s’utilitza pel reg de parcs i jardins?
- Quines mesures de control de consums, com a comptadors, té la xarxa d’aigua per
reg?
- De quina forma es coneix el consum d’aigua per reg que utilitza l’ajuntament?
- S’utilitza aigua depurada i tractada, potabilitzada per ús de reg i agrícola?
- Existeixen circuits i xarxes diferenciades per l’aigua d’ús de boca o l’aigua de reg?
- De quina forma es controla l’aigua d’ús per al reg de parcs i jardins i neteja viària?
- I, si es pot controlar i quantificar, separadament per ús de boca i reg, els consums
utilitzats per l’ajuntament? Existeix alguna instal·lació per això, ja siguin dipòsits,
xarxa de boques o comptadors?
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Voldríem saber si es pot confirmar o desmentir les següents afirmacions: 

- S’incompleix el cabal ecològic a la sortida del pantà a Riera de Riudecanyes?
- I, si existeixen captacions d’aigües al sistema hídric de la Riera de Maspujols per
part de l’Ajuntament de Reus, que estan provocant l’assecament de pous i mines del
terme.

3.- Preguntes sobre promoció turística:

- Voldríem saber, com es troben les negociacions per incloure Riudoms a la Ruta
dels Paisatges dels Genis? 
- I, en quin estat  es troba el projecte de realitzar una figura de Gaudí a escala real a
les escales de la plaça?
-  Veient  que  recentment  s’ha  encomanat  la  redacció  d’un  Pla  de  Dinamització
Turística:

· A què respon aquesta proposta? Perquè es fa aquest pla? 
· Sota quin criteri i quines són les intencions en matèria turística?
· Sobre quins àmbits temàtics es pretén actuar amb la dinamització turística?

4.- Preguntes sobre joventut i lleure:

-  Atès  que  recentment  s’ha  encomanat  la  confecció  del  Pla  Local  de  Joventut,
sabent i  havent participat en un estudi previ de diagnosi, la regidoria ha obtingut
conclusions,  informes  i  la  memòria  respectiva  de  la  part  de  diagnosi?  En  cas
afirmatiu, per quins motius no s’ha facilitat aquesta documentació ni s’ha informat a
la resta de grups municipals?

- Atès que a la plantilla municipal existeix la figura de dinamitzador juvenil vacant,
quina titulació, nivell d’estudis i categoria professional es preveu per aquesta plaça?
I, si es té previst convocar el lloc de treball per tal que sigui ocupat properament?

- Demanem el detall de les activitats que s’han realitzat a l’edifici de l’antic Mercat
Municipal  i  l’antiga  Llar  de  Jubilats  durant  l’any  2017.  Saber  quines  entitats  i
col·lectius  utilitzen  aquests  espais?  Existeix  algun  document  que  reguli  l’ús
d’aquests espais?.

- En relació al Parc Infantil de Nadal:

· Si ens podrien detallar, quantes entitats han participat en la actual edició?
· Quina variació d’assistència hi ha hagut respecte altres anys? I si es poden dir les
dades  d’assistència  d’edicions  anteriors,  desglossat  segons  diferents  dies  de
celebració.
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· Es fa cap exercici o trobada per tal de poder fer una avaluació i valoració conjunta
amb les entitats que hi participen?

5.- Preguntes en relació al BIM:

- Relatiu al darrer BIM, per quin motiu no hi consten en les dades de participació
total  de la consulta  de la Fira,  incloent  vots nuls,  vots blancs,  abstencions, etc.,
tenint  en  compte  la  poca  transparència  en  el  format  del  recompte  de  vots?
Sol·licitem que aquestes dades siguin publicades pel govern, com a fe d’errades, o
bé al web municipal.
- Per quins motius no s’està desenvolupant el consell de redacció i el Reglament del
BIM, tal i  com es va acordar en una moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de
Riudoms en la passada legislatura? Es convidarà a participar a la resta de grups
municipals? I, quina previsió i calendari té el govern en aquest sentit?

6.- Preguntes sobre transparència:

- Per quins motius no s’ha actualitzat l’apartat de transparència del web municipal?
-  Per  quin  motiu,  tot  i  el  toc  d’atenció  del  Síndic,  no  es  contesta  determinades
peticions d’informació que realitza la ciutadania?
- Demanem explicacions detallades de quin és el circuit  i  els tràmits que fan les
peticions d’informació  via  instància,  que  es  tramiten  i  es  presenten a  través  de
l’Oficina d’atenció ciutadana? A qui van destinades, qui les recepciona i qui ordena
la  seva  contesta?  Demanem  l’actualització  l’apartat  de  transparència  del  web
municipal i, ja ho hauríem fet en anteriors plens i ho reiterem, especialment l’agenda
de l’alcalde, els regals i obsequis que es reben, les actes de les juntes de govern i
els decrets d’alcaldia.

7.- Preguntes en relació a cultura:

-  Demanem  que,  després  d’algunes  renuncies  a  determinats  ajuts  des  de  la
regidoria de Cultura, s’ha pensat i/o decidit  una proposta concreta per tal  de fer
cinema al Casal Riudomenc de forma periòdica?
- Des del govern es té pensat algun canvi en l’organització del Seguici festiu?
- Han tingut reunions de valoració i avaluació amb entitats i col·lectius participants
de la Festa Major?
- Es preveu la creació de noves entitats pels nous elements i balls creats?
- Quants i quins dies s’ha obert al públic la Cisterna des de la seva inauguració?
- I si existeix un control de visites de dita Cisterna?
- Quanta gent l’ha visitat en el temps que està oberta?
- Per quin motiu l’entrada principal de la Cisterna està permanentment humida?
- Per quin motiu l’entrada principal no presenta humitats quan hi ha l’exposició de
cistelles?
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- Quins materials expositius, com les fotos que hi havia quan es van inaugurar o els
plafons, segueix havent-hi actualment a l’espai?
-  I en quin estat de conservació estan aquests materials i instal·lacions?
- Si s’ha fet algun canvi d’aquestes fotos o plafons, si han tingut algun cost?
- També voldríem saber que hi ha actualment a la Capella de la Verge Maria?
- I per quin motiu no es va fer la recepció del patge real com sempre s’havia fet?
- Es té previst la desafectació de l’espai en un temps breu?
- Per quin motiu no es permet la visita a l’espai de forma permanent?
- I, per quin motiu no s’obre al públic durant l’any?

8.- Preguntes sobre obres:

De les obres del carrer Major:

- Demanem si ens poden aclarir els terminis i el calendari previst per les obres del
carrer Major, que era de vuit mesos. En la primera fase, carrer Arenal i carrer Gaudí:
segona fase, carrer Gaudí – plaça de l’Om; tercera fase plaça de l’Om- plaça del
Portal. 
- I el tram central des del carrer Gaudí fins a la plaça de l’Om, i haurà embornals al
mig del carrer per aigües pluvials, cap a on es direccionaran les aigües pluvials en
aquest tram i en la resta de trams?
- Com es porta a terme l’ocupació dels solars per l’empresa executora de les obres?
- Paguen alguna taxa per ocupació i si s’ha signat algun conveni amb els propietaris
d’aquests espais?

De les obres del Colomé:

- Quan es preveu l’inici i acabament de les obres del carrer St. Tomàs?
- El mateix sobre les obres del carrer St. Joan?
- I el mateix sobre les obres del carrer St. Josep?
- Com es preveu la recollida i canalització d’aigües pluvials al carrer St. Josep? 
- I, com es preveu l’anivellament de cotes amb interseccions al carrer St. Pere i St.
Joan?

Pel que fa a l’edifici de les Monges:

- Quina proposta té l’equip de govern per a l’edifici de les Monges?
- Es preveu la instal·lació d’ascensor per permetre l’accessibilitat a tot l’edifici?
- I, per quin motiu no es manté la totalitat de l’edifici històric, la zona de la planta
baixa  que hi  ha  darrera  els  contenidors,  que coincideix  amb l’antic  convent  i  el
perímetre de l’antiga muralla?
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Finalitzades les preguntes, el Sr. Alcalde respon dient que en tot cas, respecte els
precs amb la publicitat electoral, és més, jo el que crec que és important és que la
publicitat  electoral,  que  és  evident  que  és  dels  grups  polítics  d’aquesta  última
campanya,  gairebé  un  mes  després,  doncs  sigui  retirada  perquè  alguns  grups
encara la tenen penjada. I fins i tot alguna pancarta, al racó de l’avi em sembla que
hi ha una d’esquerra republicana que està tota cargolada amb un fanal.

I, per altra banda, sumar-hi, perquè són diferents persones les que han fet constar la
seva molèstia de que els pals dels fanals en sí mateixos no són llocs de col·locació
de publicitat electoral. Hi ha un dels grups, la CUP, que hi ha una quantitat important
de fanals del poble que hi ha adhesius del grup polític i no és l’espai destinat a això.
I atès que hi ha ciutadans que manifesten que això ajuda a degradar la imatge del
poble, per l’adhesiu, no pas pel que diu, sinó segons quin és l’adhesiu que figura en
un fanal, doncs que es procedeixi a retirar-les.

I finalment, afegir-hi un prec, que és que la mateixa manera que es va demanant als
serveis administratius canvis en la manera d’obtenir documentació i que ells ho fan
possible per tal de facilitar la feina, doncs jo crec que és de justícia que quan s’entra
documentació  en  l’ajuntament,  per  tal  de  que  sigui  aquesta  processada,  doncs
també es faciliti en suport informàtic i eviti que els treballadors hagin de transcriure
literalment  la  documentació.  Per  tant,  qualsevol  qüestió  que  s’entri,  doncs,
evidentment es pot i hi ha tot el dret d’entrar-la en paper, però si, a més a més, es
pot enviar a secretaria en suport informàtic facilitarà que hagi d’haver un treballador
públic destinat a fer de màquina d’escriure i no aportar-hi valor afegit.

Dit això passarem a la resposta de les preguntes.

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

- Respecte el protocol de la Fira de l’Avellana es preguntava: Com es gestiona el
protocol en el tema de la inauguració de la fira perquè no es va fer partícip al delegat
d’agricultura i va estar a baix amb la resta del públic?

El Sr. Jordi Domingo, regidor de Cultura, respon a l’esmentada pregunta:

Perquè  l’acte  institucional  d’inauguració  de  la  Fira  va  a  càrrec  de  la  persona
convidada a fer l’acte institucional d’inauguració de la mateixa. Per tant, a l’escenari
hi ha el convidat a l’acte inaugural, l’alcalde, el director de la Fira i el regidor de
Promoció Econòmica i Comerç Local.
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6.5/ Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de la CUP en
l’anterior sessió plenària:

1.- El  Sr.  Xavier Gallego,  regidor  d’Urbanisme, respon a les següents preguntes
relacionades amb obres municipals:

- Quines han fet i quines hi ha previstes a la carretera de la Sènia, a la carretera de
Cambrils?

Aquestes no són obres municipals i les executa el departament de carreteres de la
Generalitat de Catalunya. Les obres consisteixen en una primera actuació en les
voreres, petites accions d’arranjament en l’entorn de la carretera amb un acabat
slurry sobre l’asfalt i un posterior pintat de la senyalització.

- Per quins motius es realitzen diferents actuacions a les voreres, depenent de la
zona d’aquesta mateixa via?

Les  actuacions  depenen  de  la  tipologia  del  sòl,  del  qual  executa  l’obra  el
departament i va fins el límit de les propietats.

El Sr. Sergi Pedret, regidor de Serveis Públics, respon a la següent pregunta:

- Per quins motius hi actua i treballa la brigada municipal i altres empreses?

La  brigada  municipal,  aprofitant  les  obres  del  departament  per  a  millorar  la
canalització d’aigua potable d’aquesta zona.

El Sr. Sergi Pedret, regidor de Serveis Públics, respon a les següents preguntes:

- Quines accions s’han dut a terme a la llera de  la riera, allí a l’alçada del pont del
polígon  el  Prat,  del  gual  del  polígon  el  Prat?  Quines  accions  s’han  previst  per
garantir l’accés i pas per la zona de domini públic hidràulic de la riera?

Aquestes  obres  tampoc  són  municipals.  Les  porta  a  terme  el  departament  de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, previ coneixement d’aquestes per part de
l’ACA. Consisteixen en netejar l’arena dels tubs que passen sota la carretera. Pel
que fa a les accions, si es refereix a les que hagi fet l’Ajuntament, com s’ha dit,
aquesta no és una obra municipal, i per tant, no ens pertoca cap.

- Quan es preveu el termini de recepció efectiva per part de l’Ajuntament? Entenem
que aquestes obres les està fent com vau demanar, en aquest cas era la CUP, en
aquest Ple el departament de Territori?
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Les obres no les està fent el departament perquè la CUP ho demanés en aquest ple.
De fet,  aquest assumpte va arribar al  Ple perquè les gestions de govern havien
permès  un  acord  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  per  tal  de  portar  a  terme
aquestes obres.  La recepció de la  carretera es farà un cop la Generalitat  acabi
l’actuació prevista.

2.- El Sr. Sergi Pedret, regidor de Serveis Públics, respon a les següents preguntes
sobre els moviments de terres final del carrer Mont-roig:

- Quines actuacions preveu l’ajuntament fer-hi?

En  aquest  moment  s’ha  fet  l’ocupació  dels  terrenys  corresponents  una  cessió
anticipada que havia fet el propietari dels terrenys.

- Com s’han realitzat i sota quin criteri o conveni  s’han fet les actuacions en finques
privades?

Mitjançant una cessió anticipada dels terrenys.

- Quins són els motius que fan que des de fa bastant dies hi hagi material de la
brigada, com un braç d’una excavadora que està allà dipositat sense retirar?

El material de la brigada municipal hi ha estat mentre aquest podia ser necessari
per a realitzar l’ocupació de l’espai.

- S’ha previst o s’ha realitzat alguna comunicació als veïns? Com i quan s’ha fet?

Sí. L’actuació s’ha fet de manera consensuada amb el propietari de la finca que ha
fet la cessió anticipada.

3.- El Sr. Sergi Pedret, regidor de Serveis Públics, respon a les següents preguntes,
respecte a les obres del voltant de la plaça de l’Arbre.

- Quines actuacions es preveu fer?

S’ha realitzat la reparació de la llosa superior d’un tram soterrat del barranc, que
estava en mal estat.  I  a la vegada s’ha aprofitat  l’obra per a col·locar una reixa
d’aigües pluvials.

- Es té previst fer algunes actuacions a la vorera just on hi ha la canalització del
barranc?

S’està estudiant una actuació de millora de les entrades, però aquesta no es durà a
terme en els pròxims dies.
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4.- El  Sr.  Xavier Gallego,  regidor  d’Urbanisme, respon a les següents preguntes
respecte a les obres de distribució dels espais dins de l’ajuntament.

- Si es pot fer una breu explicació de les actuacions previstes, tan a l’Ajuntament
com a la Casa de Cultura?

Les obres consisteixen en l’adequació de les dependències de l’ajuntament des de
les necessitats actuals d’aquest i, a la vegada, una reorganització de les àrees de
treball,  prèvia a la implantació del sistema electrònic de gestió d’expedients. Així
doncs, es reubiquen diferents serveis municipals per tal de fer-los més operatius i, a
la  vegada,  millorar  les condicions de treball  dels  treballadors municipals.  Durant
aquestes obres, també es faran les actuacions necessàries per facilitar l’accés a
l’Oficina d’atenció al públic.

- Quines actuacions es preveu realitzar a la segona planta de l’ajuntament?

Cap.

- Per quin motiu no s’ha optat per centralitzar i adequar aquests espais de la segona
planta de l’Ajuntament i s’ha preferit ocupar dependències de la Casa de Cultura?

L’adequació de la planta segona de l’ajuntament, requereix d’obres de reforma total i
no pas de manteniment com les que s’han previst en aquest moment. Ocupar la
segona planta de l’ajuntament obliga a tocar estructura de l’edifici i a actuar a un
nivell  de  profunditat  que  exigiria,  entre  altres  coses,  traslladar  durant  un  llarg
període de temps les dependències municipals a un altre edifici. Per altra banda, el
cost  econòmic  d’una  intervenció  d’aquest  tipus  requereix  d’uns  recursos  molt
superiors al cost de l’obra actual.

- Per quin motiu no es preveu la supressió de barreres arquitectòniques per accedir
a les plantes primera i segona?

No és cert que no estigui previst. Les obres d’adequació de les dependències es
van  executant  per  fases,  i  en  la  previsió  feta  hi  figura  l’eliminació  de  barreres
arquitectòniques.  De  fet,  la  primera  acció  en  aquest  sentit,  ja  es  va  preveure
mitjançant el disseny del carrer Major, que guanyarà alçada suficient al davant de
l’ajuntament per tal d’eliminar la barrera que representa actualment l’accés directe
des del carrer.

- Es demanen explicacions detalles de les actuacions efectuades tan a l’Ajuntament,
com a  la  Casa  de  Cultura,  com a  l’edifici  de  l’antic  hospital,  lligades  a  aquest
projecte.
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Les obres consisteixen en: Remodelar l’àrea d’atenció al públic amb unes majors
dependències i que l’atenció al públic dels serveis municipals es realitzi en planta
baixa.  Remodelació  de  l’àrea  de  secretaria,  ubicada  també  en  planta  baixa.
Concentració de l’àrea econòmica en planta primera de l’ajuntament. Concentració
de l’àrea tècnica en la primera planta de la Casa de Cultura, tot i que l’atenció al
públic es realitzarà a la planta baixa de l’Ajuntament. Les actuacions consisteixen,
en  tots  els  àmbits,  en  l’adequació  de  les  instal·lacions  tan  elèctriques  com  de
comunicacions, la climatització, la il·luminació i els tancaments necessaris per els
nous  espais,  fruit  de  la  reorganització  de  l’ajuntament.  També  es  realitzarà  el
cobriment de terra en aquelles zones on calia millorar-lo, així com el repintat de les
parets.

5.- Respecte a les preguntes relacionades amb promoció turística, la regidora no hi
és present, com he dit abans per malaltia comú. En tot cas però, aquestes van ser
contestades –les mateixes preguntes- en el  marc de la Fundació Gaudí,  que els
representats dels  grups polítics també hi  són presents.  Per  tant,  es donaria  per
reproduïda les respostes que es van fer allà.

6.- El  Sr.  Alcalde,  com a delegat  de  l’àrea  d’Agricultura,  respon  a  les  següents
preguntes sobre agricultura:

- Quantes finques i propietats hi ha actualment a la borsa de finques agrícoles que
gestiona  l’ajuntament  i  quines  accions  s’han  fet  per  tal  de  potenciar,  donar  a
conèixer i difondre aquesta iniciativa?

La borsa de finques agrícoles actualment no està operativa perquè, tot hi haver-hi
finques sense conrear al terme municipal, els seus propietaris no les volen posar a
un lloguer de llarga durada.

- S’ha contactat amb els serveis comarcals per tal de poder treballar conjuntament i
formar part del projecte de Banc de terres comarcals?
Al  2017  s’ha  treballat  amb  el  Consell  Comarcal,  i  Riudoms  és  un  dels  pobles
candidats a fer-hi el desplegament. D’acord amb les converses que es van mantenir
en  aquest  mateix  ajuntament,  es  proposarà  un  calendari  per  fer  les  sessions
informatives i fer una exploració de possibles usuaris.

7.- El Sr. Sergi Pedret, regidor de Serveis Públics, respon a les següents preguntes
respecte els residus de productes fitosanitaris:

-  Quina  informació  i  control  efectua  l’ajuntament  en  aquesta  gestió  de  residus
classificats com a perillosos? Quina recollida municipal existeix per aquests residus?

La gestió d’aquests residus no és una competència municipal.
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-  Quants  n’hi  ha  i  com funcionen  els  punts  de  recollida  i  dipòsit  dels  envasos
d’aquests productes?

A  Riudoms  hi  ha  tres  punts  especialitzats  en  aquesta  recollida,  situats  a  les
empreses que subministren els mateixos productes.

- Per quins motius no s’han acceptat a la deixalleria municipal?

Com s’ha dit abans, actualment la gestió d’aquest residus no és una competència
municipal. I, per tant, han de ser dipositats en els punts de venda on s’han comprat.

8.- El  Sr.  Jordi  Domingo,  regidor  d’Hisenda,  respon  a  les  següents  preguntes
respecte al bar del Casal riudomenc:

- Voldríem saber quantes ofertes es van presentar dins del termini per a la concessió
del bar del casal? Qui formava part de la taula d’adjudicació i què es valorava de les
propostes? Com van ser aquestes ofertes? Com van ser presentades? Si va haver
algun contacte amb algun negoci particular? Si es van poder negociar les condicions
del plec de clàusules? En quins terminis i dates es van presentar i es va adjudicar
definitivament la nova concessió? S’agrairia un resum de com va anar tot el procés,
atès que no es té accés a la informació pública, sobretot al procediment.

Sí que tenen informació pública sobre el procediment. Tota aquesta informació està
publicada i  és  accessible  per  tothom al  perfil  del  contractant  de l’EPE Riudoms
Gestió.

- Voldríem saber si és possible l’ús privatiu de les instal·lacions del bar del casal? Si
s’ha fet algun tipus d’ús privatiu d’aquest espai i com es regula aquest ús i sota quin
criteri s’estableixen els preus públics o taxes per la seva utilització?

Les  dependències  del  bar  del  casal  han  estat  utilitzades  sempre  a  través  del
contracte resultant d’un procés de licitació. Per tant, no apliquen preus públics o
taxes per la seva utilització, sinó el pagament del cànon derivat d’aquest contracte.

9.- El Sr. Jordi Domingo, regidor d’Hisenda, respon a les següents preguntes sobre
contractació pública:

- Quins són els criteris per efectuar les compres de béns i serveis?

Les compres de béns i serveis es fan d’acord amb la normativa vigent i allò que
s’estableix  al  pressupost,  ja  que  aquests  és  el  que  ens  marca  les  despeses  a
realitzar durant l’exercici. Tot i això, a les licitacions que es porten a terme, el primer
punt és la fiscalització per part  de la intervenció,  on es valida el  compliment de
l’article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, que parla de la
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necessitat del contracte, és a dir, de la motivació del mateix, on es valora si està
previst al pressupost i si és una competència municipal realitzar aquesta despesa.

- Si un cop publicades les ofertes i els lots, algun d’aquests queden deserts i per tan
ningú es presenta?

En el cas que un lot o adjudicació queda deserta, l’administració ha de diferenciar
entre un contracte subjecte a licitació o un contracte menor. En el primer cas, la
normativa diu que si un cop realitzat un procediment obert, aquest queda desert, es
pot fer un nou procediment obert , modificant els plecs o bé anar directament a un
procediment negociat amb els mateixos plecs i escollir-ne un d’un mínim de tres
empreses. En el segon cas, es pot optar per fer de nou el procediment obert, fer-ne
un de negociat o anar directament a una adjudicació directa mitjançant un contracte
menor.

- Quants lots d’adjudicacions i concursos promoguts per l’Ajuntament han quedat
deserts sense aspirants durant el darrer any 2017? Quines han estat les causes de
que aquests no s’hagin adjudicat?

De totes les licitacions fetes, que quedessin totalment deserts, només es va donar
en tres casos: en el servei de grua, el lot 6 de la publicitat de la fira i el lot 1 de les
obres del gimnàs, que després es va adjudicar per un procediment negociat. Per
altra banda, hi ha licitacions que es van adjudicar a un contractista, però desprès
aquest  va  renunciar.  Concretament,  el  lot  dels  caramels,  el  del  lloguer  de  wc
portàtils i dos lots de conjunts musicals pels balls dels diumenges al casal. D’acord
amb  el  procediment,  es  van  adjudicar  per  decret  de  l’alcaldia.  Finalment,  el
subministrament de tòner pel plotter d’impressió hi va renunciar l’adjudicatari. Com
que hi havia altres ofertes, es va adjudicar el contracte al següent ofertant.

- Quin és el procediment actual previst per donar compliment de la no adjudicació
dels lots i concursos per a l’adquisició de béns i serveis municipals?

Si una licitació queda deserta i hi ha temps per fer-ne una de procediment obert, es
torna a licitar  d’acord amb aquest  procediment.  Si  les necessitats  temporals  del
proveïment o el  servei  no permeten tornar  a fer el  procediment,  es fa  servir  un
procediment negociat o bé una adjudicació mitjançant contracte menor, ja que així
ho permet la normativa. Tot això sempre sota la direcció de la intervenció municipal.

10.- El Sr. Alcalde, com a delegat de l’àrea de Governació, respon a les següents
preguntes sobre els serveis generals:

- Com es troben actualment els tràmits i terminis dels treballs pendents d’elaboració
de la RLT per part de la Diputació?
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L’àrea  de  recursos  humans  de  l’ajuntament  i  la  Diputació  de  Tarragona  van
avançant els treballs i els tràmits a realitzar. Els terminis no es coneixen perquè en
el mateix moment que va fer la petició l’Ajuntament de Riudoms, la van fer un gran
nombre d’ajuntaments i,  per  tant,  el  suport  dels  tècnics de la Diputació  s’ha de
distribuir entre tots aquests ajuntaments.

- Segons consta a la plantilla de personal de l’ajuntament d’aquest any i havent-hi
places vacants com n’hi ha,  per quin motiu no es publiquen ni es publiciten noves
borses de treball per la cobertura i ocupació d’aquestes places vacants, tal i com ja
es fa en alguns departaments com ara la llar d’infants, els vigilants o la brigada?

La  publicació  i  execució  de  les  borses  de  treball  es  van  realitzant  segons  la
disponibilitat de l’àrea que ha de realitzar-ne el tràmit. En aquest moment s’estant
gestionant les últimes de les borses de treball amb les publicacions, els tràmits i les
proves  corresponents.  Un  cop  acabades  aquestes,  es  continuarà  per  les  altres
places de la plantilla.

- I per altra banda, per quins motius molts dels altres llocs de treball de la plantilla
municipal actual estaven ocupats de forma interina i, per tant, de forma provisional?
Es demana que s’aclareixi quins són els motius pels quals no es fa efectiva la seva
adjudicació definitiva segons els criteris legalment establerts?

Això és així perquè la legislació actual impedeix proveir-los de manera definitiva.

11.- El  Sr.  Jordi  Domingo,  regidor  de  Participació  i  Transparència,  respon a  les
següents preguntes sobre l’àmbit de transparència:

- Perquè l’alcalde utilitza les xarxes socials personals per difondre actes públics i no
ho fa a través dels canals públics als quals tothom té accés, com ara l’agenda?
L’Ajuntament de Riudoms fa difusió de tots els actes públics, a través dels diferents
canals de comunicació municipals entre els quals, evidentment, no hi figuren les
xarxes socials personals dels regidors i l’alcalde. Per altra banda, també és evident
que  en  les  xarxes  socials  personals,  cadascú  hi  pot  publicar  allò  que  cregui
convenient.

12.- El Sr. Xavier Gallego, regidor d’Urbanisme, respon a les següents preguntes  en
relació amb el sòl industrial:

-  Es  vol  saber  si  hi  ha  previst  alguna  revisió  oi  modificació  respecte  l’actual
classificació del sòl industrial en el terme municipal?

No hi  ha  prevista  cap  modificació  ni  revisió  del  sòl  industrial  actual,  ja  que  el
municipi  disposa  de  dos  àmbits  de  sòl  industrial  en  planejament  i  projecte
d’urbanització aprovats d’iniciativa particular i  no executats.  A més a més,  hi  ha
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disponible un tercer àmbit també d’iniciativa particular, però aquest sense projecte
d’urbanització aprovat.

- Per quins motius no es promou la modificació de l’actual planejament, modificació
puntual  de  normes  subsidiàries  de  planejament  per  tal  d’actualitzar,  normalitzar,
garantir i atendre i millorar les necessitats i obligacions de l’actual mapa i plànols del
sector per la implantació industrial al municipi?

Per la mateixa raó que deia abans. El municipi ja disposa de sòl industrial pendent
d’executar. A més a més, sempre que no hi hagués una raó fonamentada en una
necessitat  concreta,  costaria  d’aconseguir  que  el  departament  de  Territori
programés nou sòl industrial amb les requalificacions de terreny pertinents.

6.6/ Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de la   CUP en  
aquesta sessió plenària:

De les preguntes formulades avui i que es poden contestar, n’hi ha unes que fan
referència a l’àrea de cultura. Concretament: 

1.- El Sr. Jordi Domingo, regidor de Cultura, respon a les següents preguntes:

- Després d’algunes renúncies a determinats d’ajuts de la regidoria de cultura s’ha
pensat  i  decidit  alguna  proposta  concreta  per  tal  de  realitzar  cinema  al  casal
Riudomenc de forma periòdica?

Tal i com ja s’ha explicat en anteriors ocasions, atès el canvi constant de tecnologia
en el sector audiovisual, s’ha optat per contractar la projecció de cinema incloent el
lloguer del projector. Aquest fet resulta molt més econòmic que realitzar la inversió i,
a més, garanteix que aquesta no s’hagi de canviar cada vegada que hi ha un canvi
tecnològic en el sector.

2.- La Sra. Verònica Torres, regidora de Festes, respon a les següents preguntes:

- Des del govern s’ha pensat algun canvi en l’organització del Seguici festiu?

Quan  es  comenci  la  preparació  de  la  festa  major  de  Sant  Jaume,  s’avaluarà
funcionalment l’edició del 2017, així com els canvis que calgui fer.

- Han tingut reunions de valoració i avaluació amb entitats i col·lectius participants?

Sí.  Es  van  programant  a  mesura  de  que  hi  ha  disponibilitat  temporal  entre  les
diferents festes i activitats del calendari festiu.

- Es preveu la creació de noves entitats pels nous elements i balls creats?
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Aquesta pregunta ja va estar resposta en el  ple del  novembre. Tal  i  com es va
informar  llavors,  actualment  aquests  elements  són gestionats  directament  per  la
regidoria de festes.

3.- El Sr. Jordi Domingo, regidor de Cultura, respon a les següents preguntes:

- Quants i quins dies s’ha obert al públic la Cisterna des de la seva inauguració?

Aquesta informació no es requereix per part de cap procediment i, per tant, no es
disposa de la mateixa.

- Existeix un control de visites de la Cisterna? Quanta gent ha visitat la Cisterna
aquest temps?

Donat que la Cisterna no està subjecta a preu públic, no es disposa del nombre de
visites.

- Per quin motiu l’entrada principal de la Cisterna està permanentment humida?

Per l’elevadíssima humitat que hi ha a l’interior de la Cisterna.

-  Per  quin  motiu  l’entrada  principal  no  presenta  humitats  en  l’exposició  de  les
cistelles?

Perquè durant els dies de l’exposició de la cistella del comerç, la porta inferior està
tancada.

- Quins materials expositius existeixen actualment a l’espai?

Hi ha diferents fotografies antigues de la zona de Riudoms pròxima a la Cisterna,
així com un plànol que marca la ubicació de la Cisterna i les galeries.

- En quin estat de conservació estan els materials i instal·lacions?

Tenint en compte les condicions extremes del recinte, que ja hem comentat, que hi
ha  un  altíssim  grau  d’humitat,  les  fotografies  i  els  plànols  estan  en  estat  de
conservació  correcte.  Pel  que  fa  a  la  instal·lació  elèctrica,  aquesta  pateix  més
dificultats degut als episodis en què hi ha molta aigua condensada al sostre i parets.

- S’han fet canvis en aquests aspectes? Quins canvis i quins costos han tingut?

Sí, existeixen i no s’ha fet cap canvi significatiu.
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El Sr. Alcalde fa una esmena, perquè en la pregunta entrada per escrit, hi figurava
primer, que després en aquest plenari no s’ha reproduït, es preguntava: Existeixen
encara  els  plafons,  les  fotos  i  els  llums  que  hi  havia  quan  es  va  inaugurar  la
Cisterna? En aquesta part és la resposta que diu: “Sí, existeixen.” I a la segona part
de les preguntes que s’havien entrat: S’han fet canvis en aquests aspectes? Quins
canvis  i  quins  costos  han  tingut?  És  la  resposta  de:  “no  s’ha  fet  cap  canvi
significatiu”. L’esmena per clarificar, perquè sinó, el sentit de la resposta queda en
sentit contrari al que és.

- Què hi ha actualment a la capella de la Verge Maria?

Temporalment hi ha material d’oficina per facilitar les obres a les dependències de
l’Ajuntament.

- Per quin motiu no es va fer la recepció del patge real com sempre s’havia fet?

Donat que Verge Maria estava ocupada, es va fer a l’entrada de l’ajuntament. Fet
que va tenir una bona acceptació.

- Es té previst la desafecció de l’espai en un temps breu?

No. No és necessari.

- Per quin motiu no es permet la visita a l’espai de forma permanent? Per quin motiu
no s’obre al públic durant l’any?

Fora  d’aquest  període actual  que temporalment  està  ocupat  per  material  de les
oficines, sempre s’ha permès visitar.
3.- El  Sr.  Xavier Gallego,  regidor  d’Urbanisme, respon a les següents preguntes
respecte a les obres municipals al carrer Major.

- Es poden aclarir els terminis i el calendari previst per les obres en les tres fases
que s’han preguntat?

La  primera  fase  està  acabada.  La  segona  està  previst  acabar-la  al  voltant  de
setmana santa i la tercera etapa abans de l’estiu.

- Com es porta a terme l’ocupació del solar per l’empresa executora de les obres?
Paguen taxa per ocupació? S’ha signat conveni amb els propietaris?.

El solar no és municipal i l’ús d’aquest solar no el fa l’ajuntament. Per tant, no es
coneix aquesta informació.
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4.- El Sr. Sergi Pedret, regidor de Serveis Públics, respon a les següents preguntes.
Tot i que no s’ha reproduït en el plenari, sí que s’havia preguntat per escrit una sèrie
d’informació relacionada amb el carrer Mont-roig.

- Quines actuacions s’han fet al final del carrer Mont-roig en la intersecció amb el
passeig Nebot?

Ja s’ha respòs anteriorment.

- Quan, qui i com s’han realitzat els treballs realitzats?

Els ha realitzat la brigada municipal a finals de l’any 2017.

- Quin és el cost d’aquests treballs?

No està quantificat perquè està fet amb el personal propi de la brigada municipal.

- Quina és la proposta del govern per aquest espai?

En aquests moments s’estan estudiant diferents solucions tècniques.

- S’han mantingut converses amb els veïns del barri i propietaris afectats?

Sí.

5.- El  Sr.  Xavier Gallego,  regidor  d’Urbanisme, respon a les següents preguntes
respecte al Colomer.

- Quan es preveu l’inici i acabament de les obres del carrer Sant Josep?
Han començat durant aquesta setmana i el projecte preveu una execució màxima
de sis mesos.

- Quan es preveu l’inici i l’acabament de les obres del carrer Sant Joan?

Durant  el  segon o tercer trimestre del  2018, amb un període d’execució de tres
mesos.

- Quan es preveu l’inici i acabament de les obres del carrer Sant Tomàs?

Durant també el segon i tercer trimestre del 2018, amb un període d’execució similar
als tres mesos.

- I respecte l’edifici de les monges. Quina proposta té l’equip de govern per a l’edifici
de les monges?
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En aquests moments, els serveis tècnics municipals estan treballant per fer-nos una
proposta, però encara no està a la nostra disposició.

- Es preveu la instal·lació d’ascensor per permetre l’accessibilitat a tot l’edifici?

Segur que quan es redacti el projecte de rehabilitació de l’edifici es contemplarà la
instal·lació d’ascensor.

- I, per quin motiu no es manté la totalitat de l’edifici històric, que coincideix amb
l’antic convent i el perímetre de l’antiga muralla?

Actualment, encara no està redactat cap projecte que reculli aquest fet. En tot cas, a
aquesta zona hi ha elements afegits sense la mateixa tipologia constructiva i sense
cap tipus d’entitat patrimonial.

A continuació,  el  Sr.  Alcalde  diu  que  la  resta  de  preguntes  que  requereixen
d’informació per part de diferents àrees de l’ajuntament i que es posi a disposició de
l’equip de govern, seran contestades en el pròxim plenari.

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

L'alcalde,                                                   La secretària,

     Josep M. Cruset Domènech           Carmen Alcoverro Beltran
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