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Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
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Per ERC/AVANCEM/
Acord Municipal: 
Jordi Ortiz Boria 
Marcel·lí Garriga Masdeu

Secretària:
Carmen Alcoverro Beltrán

       Ref.  PLE  05/17

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
del vespre del dia divuit de maig de l’any dos
mil disset, sota la presidència del Sr. Alcalde,
Sr. Josep M. Cruset Domènech, es reuneixen
els  senyors  que  s'esmenten  al  marge,
assistits  de  la  secretària,  per  a  celebrar  la
sessió ordinària convocada pel dia d'avui en
primera convocatòria. 

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

1/.  LECTURA I  APROVACIÓ, SI  ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS QUE VAN TENIR LLOC ELS DIES 16 DE MARÇ I 12 D’ABRIL DE
2017

Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de les actes de les sessions anteriors
que van tenir lloc els dies 16 de març i 12 d’abril de 2017, se n’omet la lectura i
s’aprova el seu contingut per unanimitat dels presents.

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

En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
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pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la
última sessió plenària, que va ser la de caràcter ordinari del dia 16 de març de 2017,
les quals es detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2017_03_16-01 16/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_03_16-02 16/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_03_16-03 16/03/2017 Decret sobre petició de baixes, modificacions i altes al Padró de Guals i Vorades any 2017

2017_03_20-01 20/03/2017 Resolució sol·licitud devolució d'ingressos indeguts per pagament dels rebuts de la llar

2017_03_20-02 20/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_03_20-04 20/03/2017 Decret de classificació d’ofertes presentades en la contractació del servei de manteniment

2017_03_20-05 20/03/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat a la comunicació prèvia d'obres 

2017_03_20-06 20/03/2017 Decret de substitució d'instructor de l’expedient de disciplina urbanística

2017_03_22-01 22/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_03_22-02 22/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_03_22-03 22/03/2017 Decret ratificació de suspensió i restauració de la legalitat urbanística per abocaments 

2017_03_22-04 22/03/2017 Resolució denegant devolució d'ingressos pel pagament d’inscripció d’activitat 

2017_03_22-05 22/03/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2017_03_23-01 23/03/2017 Decret Alcaldia contracte menor serveis i subministraments actes Setmana Santa 2017

2017_03_24-02 24/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_03_24-03 24/03/2017 Resolució d'atorgament llicència urbanística d'obres

2017_03_24-04 24/03/2017 Resolució d'atorgament llicència urbanística d’obres

2017_03_27-01 27/03/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_03_27-02 27/03/2017 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil 

2017_03_29-01 29/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_03_29-02 29/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_03_29-03 29/03/2017 Resolució de ratificació de suspensió i restauració de la legalitat urbanística 

2017_03_29-04 29/03/2017 Resolució estimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial 

2017_03_29-05 29/03/2017 Decret de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 29/03/2017

2017_03_30-01 30/03/2017 Decret desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial 

2017_03_30-02 30/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_03_31-01 31/03/2017 Resolució d'Alcaldia de rectificació del domicili per a notificacions de liquidacions

2017_03_31-02 31/03/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_03_31-04 31/03/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2017_03_31-06 31/03/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_04_03-01 03/04/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_04_03-02 03/04/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_04_03-03 03/04/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2017_04_03-04 03/04/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2017_04_03-05 03/04/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat a la comunicació prèvia d’obres

2017_04_03-06 03/04/2017 Decret d’incoació expedient sancionador per connexions a xarxa municipal d'aigua potable

2017_04_04-01 04/04/2017 Decret Alcaldia d’ocupació via pública per processió del dia 13/04/2017

2017_04_04-02 04/04/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_04_04-03 04/04/2017 Decret d’Alcaldia d’ocupació de la via pública del dia 6 d'abril de 2017

2017_04_04-04 04/04/2017 Resolució d'aprovació de la relació núm. 3/2017 de liquidacions de plusvàlues

2017_04_04-05 04/04/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_04_04-07 04/04/2017 Resolució d'Alcaldia que atorga llicència urbanística d’obres

2017_04_05-01 05/04/2017 Decret d’ocupació de via pública per realització fotografia nats 2016

2017_04_05-02 05/04/2017 Decret d’Alcaldia d’ocupació via pública el dia 13/04/2017 col·locar plataforma

2017_04_05-03 05/04/2017 Decret expedient 1 de modificació de crèdits pressupost Ajuntament 2017
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2017_04_06-01 06/04/2017 Resolució d'Alcaldia d’atorgament llicència urbanística d'obres

2017_04_06-02 06/04/2017 Decret d’Alcaldia anul·lant ocupació via pública dia 11/04/2017 pel dia 12/04/2017

2017_04_06-03 06/04/2017 Decret convocatòria sessió extraord. i urgent de Comissió Informativa d’Hisenda i Govern.

2017_04_06-04 06/04/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_04_07-01 07/04/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_04_07-02 07/04/2017 Decret convocatòria sessió plenària extraordinària del dia 12/04/2017

2017_04_10-01 10/04/2017 Decret d'inici de procediment sancionador per incompliment de l'ordenança

2017_04_10-02 10/04/2017 Decret d’Alcaldia d’inscripció de la parella estable 

2017_04_11-01 11/04/2017 Decret Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local del dia 18/04/2017

2017_04_11-02 11/04/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_04_12-01 12/04/2017 Decret Alcaldia d’ocupació via pública dies 22 i 23 d'abril de 2017 per venda de flors

2017_04_18-01 18/04/2017 Resolució d'Alcaldia d’atorgament llicència urbanística d’obres

2017_04_18-02 18/04/2017 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2017_04_18-03 18/04/2017 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2017_04_18-04 18/04/2017 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2017_04_18-05 18/04/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_04_18-06 18/04/2017 Resolució d'Alcaldia atorgament llicència urbanística d’obres

2017_04_18-07 18/04/2017 Decret d'admissió a tràmit de la reclamació patrimonial 

2017_04_18-09 18/04/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_04_19-01 19/04/2017 Resolució acordant acollir-nos a la convocatòria de subvencions per activitats Firals 

2017_04_19-02 19/04/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_04_19-03 19/04/2017 Decret de nomenament membres de mesa de contractació contracte mixt subministraments

2017_04_20-01 20/04/2017 Decret d’ocupació de la via pública 23/04/2017 per processó

2017_04_20-02 20/04/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_04_21-01 21/04/2017 Resolució de designació de membres i es convoca la Mesa de Contractació

2017_04_21-02 21/04/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_04_24-01 24/04/2017 Decret Alcaldia d’ocupació via pública del dia 13/05/2017 caminada solidaria

2017_04_24-02 24/04/2017 Resolució d’Alcaldia que deixa sense efectes una comunicació prèvia d'obres.

2017_04_24-03 24/04/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_04_24-05 24/04/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_04_24-06 24/04/2017 Decret requerint a empreses que han presentat oferta del contracte mixt subministrament

2017_04_24-07 24/04/2017 Decret sobre l'aprovació de la relació classificada del contracte de serveis de representant

2017_04_24-08 24/04/2017 Decret d’Alcaldia encomanant als Serveis Tècnics Municipals l'elaboració d'un projecte

2017_04_24-09 24/04/2017 Decret de delegar en la Junta de Govern Local l'atorgament d’una llicència 

2017_04_25-01 25/04/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_04_25-02 25/04/2017 Decret de llicència per l'activitat extraordinària de la Festa Medieval del Cavaller Arnau 2017  

2017_04_25-03 25/04/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_04_25-04 25/04/2017 Decret d'aprovació inicial del projecte de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable

2017_04_25-05 25/04/2017 Decret d’ocupació via pública dia 26/04/2017 espai de terra al costat del pavelló

2017_04_26-03 26/04/2017 Decret d’ocupació via pública dies 20 i 21 de maig 2017

2017_04_26-04 26/04/2017 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_04_26-05 26/04/2017 Resolució d'atorgament llicència urbanística d'obres

2017_04_26-06 26/04/2017 Decret d'incoació d'expedient per a la modificació d’un preu públic 

2017_04_26-07 26/04/2017 Decret d’Alcaldia d’ocupació de via pública el dia 30/04/2017 

2017_04_26-08 26/04/2017 Decret de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 02/05/2017

2017_04_27-01 27/04/2017 Decret d’Alcaldia de contracte subministrament 4t concurs de paelles

2017_04_28-01 28/04/2017 Decret de nomenant els membres de la mesa de contractació d’un contracte de serveis

2017_04_28-02 28/04/2017 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil 

2017_05_02-01 02/05/2017 Decret d’Alcaldia d’ocupació de via pública el dia 07/05/2017 per la venda de flors

2017_05_02-02 02/05/2017 Decret d’Alcaldia de contracte menor serveis curs personal 

2017_05_02-03 02/05/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres
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2017_05_03-01 03/05/2017 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament de deute

2017_05_03-02 03/05/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2017_05_03-03 03/05/2017 Resolució d'Alcaldia d‘atorgament de llicència urbanística d’instal·lació rètol

2017_05_03-04 03/05/2017 Decret d’ordenació de pagament relació 15/2017 i altres

2017_05_04-01 04/05/2017 Decret d’aprovació despeses i adjudicacions cursos regidoria Formació 2016/2017

2017_05_04-02 04/05/2017 Decret d’Alcaldia sobre un recurs presentat

2017_05_04-03 04/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_05_05-01 05/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_05_05-02 05/05/2017 Decret d’Alcaldia sobre les despeses Festa de les Relíquies

2017_05_08-01 08/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_05_08-02 08/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_05_09-01 09/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_05_09-02 09/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_05_09-04 09/05/2017 Decret de llicència municipal d'activitat extraordinària musical i ocupació de l'equipament

2017_05_09-05 09/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_05_09-06 09/05/2017 Resolució d'Alcaldia atorgant llicència urbanística d'obres

2017_05_10-01 10/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes personal

2017_05_10-02 10/05/2017 Decret de convocatòria sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació

2017_05_10-03 10/05/2017 Decret de convocatòria de Junta de Govern Local el dia 15055/2017

2017_05_10-04 10/05/2017 Decret d’ocupació via pública 14/05/2017 instal·lació carpa plaça Arnau de Palomar

2017_05_10-05 10/05/2017 Decret d’ocupació via pública 14/05/2017 per processó de Les Relíquies

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

3/.  DONAR  COMPTE  DE  LA REMISSIÓ  DE  L’EXECUCIÓ  TRIMESTRAL DEL
PRESSUPOST  DE  LES  ENTITATS  LOCALS  DEL  1r  TRIMESTRE  DE  2017,
MITJANÇANT LA PLATAFORMA DEL MINISTERI D’HISENDA

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat, en data 28 d’abril de
2017, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’actualització i les dades
d’execució del pressupost i dels estats financers de les entitats que formen part del
sector d’administracions públiques de l’Ajuntament de Riudoms, corresponent al 1r
trimestre de l’exercici de 2017.

Així mateix, també es comuniquen les dades corresponents a l’Informe d’avaluació
del  compliment d’objectius que contempla la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que suposen que el pressupost
en execució de les entitats que formen part del sector d’administracions públiques
d’aquest  Ajuntament,  compleix  amb l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  i  que el
nivell de deute viu és de 2.504.466,19 euros.

Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.
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4/. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE MOROSITAT, DEL
1r  TRIMESTRE  DE  2017,  MITJANÇANT  LA  PLATAFORMA  DEL  MINISTERI
D’HISENDA

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat, en data 28 d’abril de
2017, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, les dades del període mig
de pagament a proveïdors de les administracions públiques i de morositat, del 1r
trimestre de 2017, de conformitat amb l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament
d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat
pressupostària  i  sostenibilitat  financera  i  de  conformitat  amb el  que  estableix  la
Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es
desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de
les  administracions  públiques  i  les  condicions  i  el  procediment  de  retenció  de
recursos dels règims de finançament,  previstos a la Llei  Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

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

5/. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2018-2020 

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia de data 13 de març
de  2017,  en  relació  amb  el  projecte  del  Pla  pressupostari  a  mig  termini  de
l’Ajuntament  de  Riudoms  pel  període  2018  a  2020,  el  contingut  del  qual  és  el
següent:

«L’article  29.1  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus
pressupostos  anuals  i  a  partir  del  qual  es  garantirà  una  programació  pressupostària
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa. 

L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran un
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir: 

-  Els  objectius  d'estabilitat  pressupostària,  deute  públic  i  regla  de  la  despesa  de  les
respectives Administracions Públiques.

- Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de despeses
tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes
a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.

- Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
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Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini
de les finances públiques.

L’article  6  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les
obligacions  de subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de 27
d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre
anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els
quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals.

L’Informe de la Intervenció de data 13 de març de 2017 informa que: 

“… 2.-  D’acord amb els resultats obtinguts,  es detecta que de complir-se les previsions
establertes en dit pla pressupostari, un incompliment de la regla de la despesa en l’exercici
2017, i una necessitat de finançament en els exercicis 2017 i 2018.

3.- Aquests incompliments ocasionarien l’aprovació, tal com determina la LOEPSF, d’un pla
econòmic  financer  (PEF),  que  ha  de  complir-se  en  l’exercici  de  la  seva  aprovació  i  el
següent. 

 
4.-  Tenint  en compte les observacions descrites als  punts 2 i  3 d’aquestes conclusions,
s’informa favorablement.»

RESOLUCIÓ:

Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, d’acord amb el
següent detall:

 LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ

INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020

Capítol 1 2.658.597 2.581.000 2.606.810 2.632.878 2.674.207

Capítol 2 44.176 70.800 70.800 70.800 70.800

Capítol 3 1.639.994 1.831.086 1.831.086 1.831.086 1.856.086

Capítol 4 1.670.399 1.756.895 1.756.895 1.756.895 1.756.895

Capítol 5 44.096 47.450 47.450 47.450 47.450

Ingressos corrents 6.057.261 6.287.232 6.313.042 6.339.110 6.405.439

Capítol 6 0 0 0 0 0

Capítol 7 0 370.298 400.000 130.000 0

Ingressos de capital 0 370.298 400.000 130.000 0

Capítol 8 0 0 0 0 0

Capítol 9 0 863.266 800.000 170.000 0

Ingressos financers 0 863.266 800.000 170.000 0

INGRESSOS TOTALS 6.057.261 7.520.796 7.513.042 6.639.110 6.405.439

      

DESPESES 2016 2017 2018 2019 2020

Capítol 1 2.353.723 2.508.835 2.533.923 2.559.262 2.584.855

Capítol 2 2.186.439 2.441.840 2.493.118 2.550.460 2.614.221

Capítol 3 131.540 59.500 68.133 76.133 77.833

Capítol 4 139.340 129.350 129.350 129.350 129.350

Capítol 5 0 150.183 150.000 150.000 150.000

Despeses corrents 4.811.043 5.289.708 5.374.524 5.465.205 5.556.259
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Capítol 6 113.290 1.390.954 1.200.000 300.000 0

Capítol 7 24.728 6.000 6.000 6.000 6.000

Despeses de capital 138.017 1.396.954 1.206.000 306.000 6.000

Capítol 8 0 0 0 0 0

Capítol 9 454.702 469.357 424.437 430.474 523.932

Despeses financeres 454.702 469.357 424.437 430.474 523.932

DESPESES TOTALS 5.403.762 7.156.019 7.004.961 6.201.679 6.086.191

Segon.- Remetre el contingut del Marc Pressupostari de l’Ajuntament de Riudoms per als
exercicis 2018-2020 a l’Oficina de Coordinació Financera de les Entitats Locals depenent
del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Tercer.- Donar compte del contingut del present acord en la propera sessió plenària».

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

6/. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE DADES DE LES RETRIBUCIONS DEL
PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA – ISPA 2016

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que en data 24 d’abril de 2017 s’ha tramès al
Ministeri  d’Hisenda i Administracions Públiques, les dades de les retribucions del
personal al servei de l’Administració Pública durant l’exercici de 2016, mitjançant el
sistema  ISPA  (Información  Salarial  de  los  Puestos  de  la  Administración),  de
conformitat amb la Disposició Addicional tercera del Reial Decret Llei 20/2012, de 13
de juny, que estableix que les comunitats autònomes i les entitats locals hauran de
remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació relativa a les
seves despeses de personal, en aplicació del principi de transparència previst en la
Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera; i d’acord amb l’article 7.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

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

7/.  APROVACIÓ DEL CONVENI DEL PERSONAL LABORAL I DEL PACTE DE
MILLORES DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez i  Roser
Torres, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros,
Jordi  Domingo,  Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó,  Jordi
Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, això que segueix:
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Primer.- Aprovar el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral i el Pacte de Condicions
de  Treball  del  Personal  Funcionari  de  l'Ajuntament  de  Riudoms,  segons  els
documents que consten a l'expedient.

Segon.- Notificar la resolució presa als representants de personal i al sindicat que ha
participat en la negociació.

Tercer.- Donar trasllat del present acord als funcionaris/es i als treballadors/ores de
l’Ajuntament, per a la seva adhesió individual.

Quart.-  Remetre  la  documentació  corresponent  al  Departament  d’Empresa  i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, als efectes de registre i la seva publicació
corresponent.

8/. DECLARAR LA COMPATIBILITAT  D’UN TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT
DE RIUDOMS PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS PRIVADES

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

Primer.- Aprovar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. «.........», treballador laboral de
l'Ajuntament  del  servei  de  neteja  del  Col·legi  Cavaller  Arnau,  per  a  l'exercici
d'activitats de jardineria i petites reformes amb caràcter privat i en règim  d'autònom
a la seguretat social, fora de l'horari i jornada a l'Ajuntament de Riudoms.

9/. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A DATA
1 DE GENER DE 2017 

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

Primer.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2017, i que
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2016, amb el següent resultat:
 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL:

TOTAL HOMES DONES

Població del municipi de Riudoms a 01/01/2017 6.651 3.441 3.210

Segon.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2017, que resulta
d’aquesta  rectificació,  juntament  amb  el  fitxer  que  conté  tots  els  registres  dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que
disposa la  Resolució  de 25 d’octubre de 2005,  d’instruccions tècniques sobre la
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revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de
xifres oficials de població.

10/.  APROVACIÓ  DE  LES  BASES  REGULADORES  DE  LES  SUBVENCIONS
MUNICIPALS  PER  A  LA  REHABILITACIÓ  DELS  HABITATGES  ANTICS  DE
RIUDOMS 

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

Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores de les subvencions municipals
per a la rehabilitació dels habitatges antics de Riudoms, i sotmetre-les a informació
pública  pel  termini  de  30  dies  mitjançant  edicte  publicat  al  BOP.  Transcorregut
aquest termini si no se n’ha  presentat cap l’acord esdevindrà aprovat amb caràcter
definitiu, i es publicarà íntegrament les Bases per a la seva entrada en vigor.

11/.  APROVAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚM.  24,  REGULADORA DE  LA TAXA PER  LA UTILITZACIÓ  PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT  ESPECIAL  DEL  DOMINI  PÚBLIC  LOCAL,  DURANT  LA
CELEBRACIÓ DE LA FIRA DE L’AVELLANA 

El  Ple de l’Ajuntament acorda,  amb l’abstenció dels  Srs.  Pere Campiñez,  Roser
Torres, 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,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.- Modificar l'apartat segon de l'Article 6è. Base imposable i liquidable. Quota
tributària, de  l'Ordenança  Fiscal  núm.  24,  que  quedarà  redactat  de  la  següent
manera:

2. La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança es fixa aplicant les següents tarifes:

Concepte Tarifes

1. ZONA A: Estand de 4x3 m, en recinte tancat del pati escoles (import fixe per
estand)

300,00 €

2. ZONA B: Parada per exposició o venda d'artesania i productes  (ocupació
per metres lineals) 7,00 €/ml

3. ZONA C: Establiments de restauració  (ocupació per metres lineals) 20,00 €/ml

4. ZONA D: Atraccions firals, ocupació per metres quadrats (import fixe per
tram)

a) Fins a 20 m2 50,00 €
b) De 21 a 30 m2 70,00 €
c) De 31 a 50 m2 100,00 €
d) De 51 a 75 m2 125,00 €
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e) De 76 a 100 m2 175,00 €
f) De 101 a 150 m2 200,00 €
g) De 151 a 200 m2 250,00 €
h) De 201 a 250 m2 275,00 €
i) Més de 250 m2 325,00 €

5. Connexió a la xarxa de subministrament elèctric per a les atraccions firals,
durant tota la Fira (import fixe):
a) Connexió monofàsica 80,00 €

b) Connexió trifàsica 300,00 €

c) Connexió continua a la xarxa 250,00 €

Segon.-   Incorporar un apartat cinquè a l'Article 6è. Base imposable i  liquidable.
Quota tributària, de l'Ordenança Fiscal núm. 24, que quedarà redactat de la següent
manera:

5. La Fira  de l'Avellana s'estructura,  a efectes de la  taxa regulada en la  present  ordenança,  en
diferents  zones  les  quals  disposen  dels  serveis   i  mitjans   adequats   a  cada  tipus  d'espai  i
d'expositor. Aquestes zones es defineixen d'acord amb la següent distribució:

• ZONA A: Estands fixes, de dimensió 4x3 m2, situats en recinte tancat del pati escoles.
• ZONA B: Zona al voltant de La Palmera destinada a instal·lar parades per exposició o venda

d'artesania i productes, amb muntatge de l'estand a càrrec de l'expositor.
• ZONA C: Zona al voltant de La Palmera habilitada per a la instal·lació d'establiments de

restauració.
• ZONA D: Zona situada a la parcel·la del carrer dels Avellaners habilitada per a la instal·lació

d'atraccions firals.
• ZONA E: Zona situada a l'avinguda de Josep M. Sentís i  part de la zona de La Palmera

reservada per a ús del propi Ajuntament o per a la cessió de l'espai a diferents entitats o
expositors, no subjecte a la taxa regulada en la present ordenança atès que no comporta una
utilitat econòmica per als beneficiaris.

Tercer.-  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l'Ordenança  Fiscal  núm.  24,
reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
públic local durant la celebració de la Fira de l'Avellana, d'acord amb el punt primer i
el punt segon.

Quart.- Sotmetre a informació pública aquest acord provisional mitjançant publicació
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, durant el termini de trenta dies des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si
s’escau, al·legacions.

Cinquè.- Si durant el termini en què el present acord es sotmet a informació pública
no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord provisional
sense necessitat de nou acord plenari. L’acord provisional elevat a definitiu més el
text íntegre de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa
per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local durant la
celebració de la Fira de l'Avellana, es publicarà al BOP de la Província, moment en
que entrarà en vigor.
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12/.  APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  36A  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE  LES
NORMES  SUBSIDIÀRIES  DE  PLANEJAMENT  DE  L’ÀMBIT  DEL  TERME
MUNICIPAL DE RIUDOMS, PER TAL D’INCLOURE L’ÚS D’APARCAMENT DE
CARAVANES EN SÒL NO URBANITZABLE

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

Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació puntual núm. 36 de les NNSS de
Planejament  de  Riudoms,  redactada  per  l'arquitecte  Josep  M.  Castells  Cabré,
l'objecte de la qual  és incloure l'ús d'aparcament de caravanes,  autocaravanes i
remolcs  tenda  en  el  sòl  no  urbanitzable,  segons  el  document  que  consta  a
l'expedient.

Segon. SOL·LICITAR  informe  als  òrgans  competents  d'acord  amb  la  normativa
sectorial  aplicable,  següents:  Departament de Medi  Ambient i  Habitatge, Agència
Catalana  de  l’Aigua,  Departament  d’Agricultura,  del  Departament  de  Turisme,
Departament de Carreteres, Direcció General d’Aviació Civil,  Delegació Territorial
d’Infraestructures Ferroviàries i  Departament de Comerç.

Tercer. PUBLICAR l'acord al  Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT),  i
a  un  dels  diaris  de  premsa periòdica  de  més  divulgació  en  l'àmbit  municipal  o
supramunicipal,  i  sotmetre'l  al  tràmit  d'informació  pública  pel  termini  d'un  mes
d'acord amb l'article 85.4 del TRLU.

Quart. Simultàniament  CONCEDIR  audiència  als  ajuntaments  dels  municipis
limítrofs al municipi de Riudoms que són: les Borges del Camp, Botarell, Montbrió
del Camp, Vinyols i els Arcs, Cambrils, Reus, Aleixar, Maspujols i Vila-seca, d'acord
amb l'article 85.7 del TRLU.

13/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

13.1/ Moció presentada pels grups municipals de Partit Demòcrata PdeCAT, de
la  Candidatura  d’Unitat  Popular  (CUP)  i  d’ERC-Avancem-AM,  d’adhesió  al
Pacte Nacional pel Referèndum

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

«El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
desembre  de  2016  aquesta  plataforma  va  acordar  transformar-se  en  el  Pacte  Nacional  pel
Referèndum.  Es  va  crear  una  comissió  executiva  formada per  Joan  Ignasi  Elena,  Maite  Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta.

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els objectius,
el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
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Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 

La consciència  nacional  i  la  voluntat  d’autogovern  del  poble  de  Catalunya  té  indubtables  arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya
està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món.
Fins al  punt  de convertir-se en una aspiració  sostinguda,  que avui  recull  la  voluntat  d’una gran
majoria de la seva població. 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el
seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans
de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 

Posem de  manifest  que  la  voluntat  d’expressió  de  les  catalanes  i  dels  catalans  mitjançant  un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica
que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a
decidir. 
Afirmem que l’actual  marc jurídic  espanyol,  tal  com han defensat  experts  en dret  constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs
d’Espanya.  El  dret,  atès  que és  susceptible  d’interpretacions diverses,  ha de ser  entès com un
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per
agreujar els existents.

Les  persones,  entitats,  organitzacions  i  institucions  que  signem  aquest  MANIFEST  entenem  el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural,
la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

Per tot això : 

Instem els  Governs  de  Catalunya  i  de  l’Estat  espanyol  a  superar  les  dificultats  polítiques  i  els
apriorismes,  i  a  assolir  finalment  l’acord  que  estableixi  les  condicions  i  les  garanties  justes  i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat
del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular  del  país.  Per  això  donem suport  a  aquelles  iniciatives  i  acords  que  hi  sorgeixin  per  a
l’articulació d’aquest Referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió
dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a
la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem
apel·lant al mecanisme fonamental  de què disposen les societats modernes:  el coneixement i  la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un
debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que
avui es manifesten a Catalunya.

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 1 d’agost de 2013, llur adhesió
al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix. 
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En  aquest  moment,  atesa  la  transformació  viscuda  pel  Pacte,  i  amb  la  voluntat  de  manifestar
l’adhesió  a  la  celebració  d’un  referèndum on  el  poble  de  Catalunya  decideixi  llur  futur,  aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en
el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.

Per tot això, els grups municipals del Partit Demòcrata PdeCAT, la Candidatura d’Unitat Popular CUP
i d’ERC-Avancem-AM de l’Ajuntament de Riudoms, proposem al Ple Municipal els següents: 

ACORDS

1.- Manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.

2.- Subscriure el contingut del Manifest Pacte Nacional pel Referèndum. 

3.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin al Pacte Nacional
per Referèndum i subscriguin el Manifest.

4.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Pacte  Nacional  pel  Referèndum,  a  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència  (AMI)  i  a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM)». 

Se sotmet a votació la moció presentada pels grups municipals de Partit Demòcrata
PdeCAT, de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i d’ERC-Avancem-AM, d’adhesió
al  Pacte  Nacional  pel  Referèndum,  i  després  del  seu  estudi  i  debat,  el  Ple  de
l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.

14/. ASSUMPTES URGENTS

En compliment d’allò que disposa l’article 83 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, atenent a la urgència del tema a tractar, i en relació amb l’article 47.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, se sotmet a
votació un assumpte urgent.

Prèvia la declaració d'urgència d'aquesta proposta atesa la circumstància concreta
que s'esdevé, que és aprovada per unanimitat, el Ple de l'Ajuntament de Riudoms
incorpora el següent assumpte, en l’ordre del dia d’avui:

14.1/ APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL  DEL  BAIX  CAMP  I  L’AJUNTAMENT  DE  RIUDOMS  PER  A  LA
GESTIÓ  DEL MENJADOR  ESCOLAR  DELS  CENTRES  ESCOLARS  ESCOLA
BEAT  BONAVENTURA  I  ESCOLA  CAVALLER  ARNAU,  DURANT  EL  CURS
2016/2017

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix: 
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Primer.-  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix
Camp i l’Ajuntament de Riudoms per a la gestió del menjador escolar dels centres
Escola Beat Bonaventura Gran i Escola Cavaller Arnau pel curs 2016/2017.

Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp.

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i dels documents que
siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.

15/. PRECS I PREGUNTES

15.1/  El Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC/AVANCEM/AM exposa
les següents preguntes i precs:

1/ Referent al campionat d’Espanya de Futbol sub-12 que es va disputar fa un parell
de setmanes aquí a Riudoms:

- Quina valoració fa l’Ajuntament d’aquest esdeveniment?
- Es va convidar a participar-hi a tot el comerç local? S’han reunit després de l’acte
aquests amb el comerç per valorar-ho?
- Segons la nostra informació,  bé es va veure,  van participar quatre.  L’equip de
govern esperava més participació? O bé més quantitat hagués resultat un problema
pel tema ubicació?
- La ubicació dins del recinte esportiu, penseu que és el més apropiat?
- S’ha pensat en reubicar-los en un altre part del recinte?
-  Durant  els  dies  que  va  durar,  es  van  repartir  uns  tríptics,  uns  fulletons  amb
informació i entre elles hi havia visites a l’epicentre Gaudí. Va tenir uns horaris de
visita  tal  com  s’havia  acordat  en  les  reunions  del  Patronat?  Van  funcionar  les
visites? Es té informació de la participació ciutadana?

Si es van definir uns horaris  de visita que es van anunciar. Eren els que es van
acordar en les reunions del Patronat de la Fundació Gaudí? I llavors, si les visites
han funcionat i si es té quanta gent hi van passar pel centre aquest dies.

2/ Un altre tema, sobre la Guàrdia Municipal. Tenim un nou vehicle des de fa un
parell  de  mesos,  potser  menys,  que està  ben equipat  amb tots  els  serveis  que
necessitem per a Riudoms, però llavors està el tema de la eficiència energètica. 

- El dièsel és el més adequat? Sobre tot tenint en compte que es va aprovar un
informe, no? Uns passos a seguir per tal d’aconseguir en un període de temps el
tema de l’eficiència energètica i el tema cotxes era un dels apartats.
- Es va valorar tenir, comprar un altre tipus de cotxes... sigui híbrid o de benzina
normal?

3/ L’altra pregunta és sobre el tema de planificació i urbanització que veiem. Les
darreres setmanes s’han produït varis esdeveniments aquí al poble, on ha tingut de
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col·laborar la Guàrdia Urbana, com és ara el que hem parlat abans, el Campionat
d’Espanya sub-12 de futbol o també el cap de setmana passat la caminada contra el
Càncer.  

Tant en aquest dos actes, el servei de Guàrdia urbana, creiem que va ser insuficient.
El cap de setmana que va haver, els dies que va durar el Campionat d’Espanya hi
havia només dos agents de servei i estaven tota l’estona al camp de futbol, per feina
és clar. Tenien que gestionar deu, dotze autocars més tots els cotxes que hi havia,
s’entén. I el dia de la caminada, per exemple, el cap de setmana passat només hi
havia un agent a l’hora de la caminada que tenia que conduir o estar obrint pas i
organitzant els talls de circulació. Creiem que quan hi ha aquests esdeveniments,
potser s’hauria d’augmentar la plantilla o .. no, no augmentar la plantilla, sinó posar
més agents de servei dels que ja tenim.

4/ Una altra pregunta és sobre una subvenció. En la Junta de govern local del 2 de
maig,  es  va  donar  compte  de  la  renúncia  de  la  subvenció  de  la  diputació  de
Tarragona per actuacions de protecció de salut pública per la seguretat de les zones
de bany, platges i piscines de la convocatòria del 2016. Entenem que si se renúncia
es que s’havia sol·licitat aquesta subvenció. A que es deguda la renuncia?

5/ Sobre el tema de Sant Jordi,  que enguany els partits polítics no hi han pogut
participar. És una llàstima, és que ara feia molts anys que participava i com cada
any  haguéssim  volgut  assistir.  S’ha  valorat,  ja  només...  probablement...  alguna
entitat..., saber si algú es va quedar fora de poder participar que no fos partit polític?

I després si s’ha valorat fer una ampliació, doncs no sé... posar estands al voltant de
la plaça petita o al voltant de la plaça, fer una petita reubicació dels estands per tal
de donar més cabuda, en aquest cas, seria als partits polítics i si ha hagut gent que
s’ha quedat fora.

6/ Per altra banda, aquests dies hem rebut un “mail” anunciant el tema de la nit de
museus, que es farà a l’epicentre Gaudí. S’ha comunicat això al poble? Perquè jo no
he vist... el “mail” adjuntava un cartell, no sé si ha penjat, si s’ha comunicat o si ja
s’ha fet promoció dies abans.

7/ Un altra pregunta sobre urbanisme. Aquests dies s’està reparant o rehabilitant la
rotonda  que  uneix  el  carrer  Salvador  Espriu  amb Molins  Nous.  S’ha  valorat  de
retirar-la aquesta rotonda? Amb el volum de trànsit d’autocars que té aquesta zona o
aquesta rotonda en concret, pel trànsit que hi ha que van cap al camp de futbol, a
l’institut, probablement d’aquí a un temps tornarà a tenir el mateix problema perquè
la rotonda és molt petita i els autocars l’han de trepitjar cada dos per tres i sempre
que passen per allí; llavors, si s’ha valorat aquest tema per que no es repeteixi o si
s’ha pres algun tipus d’actuació ?

8/ I per últim volem fer un PREC, per tal que no torni l’any que ve, si és que torna a
venir, que torni a passar el tema...,  el  que ha passat amb el mundialet de futbol
durant la setmana santa, que hi va haver durant la setmana santa, que no he pogut
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venir a Riudoms pel tema del cost de la taxa d’ús dels camps de futbol. Proposem
fer un estudi per tal de modificar la taxa d’ús i posar un preu per casos especials o
per actes especials. Valorant sobre tot el tema de l’impacte econòmic que pot tenir
un esdeveniment com aquest sobre el municipi. Aquest esdeveniment va portar a la
zona de Cambrils, Salou, Riudoms, va portar més de cinc mil joves a jugar a futbol,
famílies i el moviment que aporten. Creiem que aquí, l’impacte econòmic hagués
pogut ajudar a gent de Riudoms i proposem fer una valoració de modificar aquesta
taxa i posar un preu especial per aquest tipus d’actes. Més tenint en compte, que
amb la informació que jo tinc, aquesta gent van anar a jugar al camp de Vila-seca i
llavors nosaltres vam tenir que deixar el camp nostre a Vila-seca perquè el club de
futbol  de Vila-seca que vingués a entrenar aquí,  aquesta és la noticia que m’ha
arribat a mi  per tant, no sé una cosa amb una miqueta d’incongruència, no?

Bé això és tot.

Finalitzades l’anterior intervenció, el Sr. Alcalde diu que, en tot cas, per qui pogués
seguir el Ple per les xarxes i tot això, és evident que els precs és un espai que no hi
ha  debat  i  que  per  tant  que  el  silenci  no  vol  dir  que  estiguem d’acord  amb el
manifestat,  entre altres  coses perquè moltes  de les coses que s’han afirmat  no
s’ajusten a la realitat i no són certes. Segurament no passa amb voluntat de que no
siguin certes sinó per desconeixement de com ha anat el tema aquest. Però en tot
cas, el silenci no vol dir que no sigui interpretat com acceptació de que el relat que
s’ha fet de que el mundialet no era a Riudoms sigui el que s’ha exposat en el prec.
Senzillament el prec no té rèplica.

15.2/  La  Sra.  Roser  Torres,  portaveu del  grup municipal  de  la  CUP exposa  les
següents preguntes i precs:

M’agradaria no repetir-me però n’hi ha algunes temàtiques que són molt semblants.
Ja n’he tret alguna per no repetir.

1/ Pel que fa als campionats de futbol ens agradaria saber, ja que són celebracions
d’esdeveniments esportius amb tant gran afluència de gent:

-  Quants esdeveniments d’aquest tipus de gran afluència s’han fet últimament?
- Quins han estat els ens organitzadors? ja siguin privats o públics.
- Si l’Ajuntament com institució està convidada a algun acte protocol·lari?
- Qui ha estat el representant de l’Ajuntament en aquests actes protocol·laris? I si es
van notificar aquestes invitacions a la resta de representants públics ?
- De la mateixa manera, també saber si va informar o deixar constància que no es
va informar als representants electes de les celebracions citades ?
- Per quin motiu no es fan extensibles a tots els regidors les invitacions?
- I, pel que fa a la presencia de comerços en aquests actes, voldríem saber com i
quan es va acordar convidar els comerços a ser-hi presents?
-  I  si  aquesta  presencia  de  parades  els  ha  suposat  cap  taxa  o  impost  als
participants?
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- I també voldríem preguntar si es preveuen més esdeveniments esportius d’aquesta
tipologia?

2/ En relació a la Casa Museu Gaudí:

- Partint de que vam tenir un ultima reunió els patrons de la fundació Gaudí i en vista
de que no hem rebut  cap resposta ni  confirmació de les propostes que es van
donant d’actes d’obertura que van fer allí ?
- Voldríem saber finalment quins dies ha estat obert al públic durant el que portem
de 2017?
- Qui   i  quan s’ha decidit  l’organització i  celebració de l’acte,  per exemple de la
presentació del llibre?
- Quan es preveu convocar novament la reunió del Patronat de la Fundació?

I com a PREC, demanen que les reunions del Patronat es convoquin de forma oficial
amb comunicació prèvia, ordre del dia i la corresponent acta de la sessió.

3/ En relació a festes:

-  voldríem preguntar  quantes persones s’han inscrit  i  participen finalment  de les
noves  propostes  del  govern  per  la  Festa  Major,  per  exemple,  les  danses,
capgrossos i bèstia?
- Voldríem saber si ha quedat gent fora sense poder participar d’alguna activitat o, si
pel contrari, s’han pogut atendre totes les peticions?
- Per quins motius alguns actes organitzats per l’Ajuntament no apareixen en la
postal de festes, tot i coincidir en dates, com per exemple un concert en l’escola de
música o la mateixa obertura de la casa Gaudí la nit dels museus?
-  També en aquesta  línia,  per  quin  motiu  alguns actes  organitzats  per  diverses
entitats, i no només per l’Ajuntament, no apareix tampoc en la postal de festes?.
- Per tant, com i qui decideix els actes que sí que hi surten?
- i els criteris que es segueixen per publicitar i difondre aquest actes a les postals?

4/ Pel que fa a la diada de Sant Jordi:

- Qui, quan i sota quin criteri ha decidit la no participació dels partits a la diada?
- També voldríem saber si ha hagut més peticions d’entitats d’ocupació de la plaça o
de negocis, que parades?

I  com  a  PREC,  en  sentit  contrari  del  que  exposaven  els  companys,  nosaltres
demanem públicament  que  els  partits  polítics  no  formin  part  d’aquesta  festa,  ni
aquest any ni molt més encara durant els anys electorals, com hem manifestat en
diverses ocasions públicament. Creiem que no pertoca als partits polítics ser-hi.

5/ Pel que fa a l’arxiu històric i a la Casa de Cultura:

- Ens agradaria saber quins són els tràmits o accions que cal realitzar per poder
accedir i consultar l’arxiu històric municipal per part de la ciutadania?
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- Ens agradaria saber si existeix o es disposa d’algun catàleg o inventari detallat de
tots els materials i fons que hi alberga i es custodien en l’arxiu;  i si és que sí, per
quin motiu  no està a disposició  pública?;  si  és que no,  com és que no existeix
aquest catàleg?
- Voldríem saber si existeix algun ajut, subvenció per part d’altres administracions
que vagi destinat a aquest equipament i al servei de l’arxiu?
- També voldríem saber si existeix algun treballador municipal que pugui atendre
aquestes consultes o visites a l’arxiu?
- Saber si es disposa de dades sobre visites o usuaris que hagin demanat o accedit
a aquesta consulta, i si no hi ha aquestes dades recollides, per quin motiu no es fa?
- Quin tipus de control hi ha o memòria d’activitat o funcionament es té i es realitza
d’aquest equipament en concret i extensiu a tota la Casa de Cultura?
- Quin grau d’ús té l’equipament per part de la ciutadania, en xifres?. Saber si és una
ocupació baixa, mitjana, alta ? I en xifres exactes?
- I quines activitats es realitzen actualment a la primera planta de la Casa de Cultura
on hi havia abans la biblioteca?,
- I quin és l’actual ús de la resta de l’equipament?.

Tot seguit, continua fent preguntes el Sr. Pere Campiñez, del grup municipal de la
CUP:

6/ En relació al pla comerç que ens va presentar el regidor corresponent. Primer fer
un PREC, que se’ns faciliti una còpia del pla, i a partir de les explicacions realitzades
pel  tècnic  i  pel  propi  regidor,  l’existència  de  la  taula  de  comerç,  cada  quan  es
reuneix? I si les decisions i acords que aquesta pren, son vinculants?

- I en cas de que hi hagi implantació de nous comerços i s’aprovés l’ampliació i la
participació d’aquests nous, en aquest cas, com es farà o s’ha pensat en això? 
- En quant a les accions que recullen aquest pla a desenvolupar, existeix alguna
previsió, calendari o dotació per a desenvolupar aquestes accions? I en cas que hi
sigui, en demanen un detall o una explicació.
- I relacionat amb això, si amb aquestes accions es té previst alguna de caràcter
comercial per la propera fira de l’avellana? i quines serien?

7/ Quan a administració electrònica, sabem que l’Ajuntament ja disposa de les eines
per  poder  utilitzar-les  i  que  moltes  de  les  modificacions  es  fan  amb  signatura
electrònica, 

- Ens agradaria saber perquè el govern no  utilitza la signatura electrònica en tota la
documentació generada?
- Quin es el grau d’implicació de l’administració en el treball intern de l’Ajuntament?
- I si existeixen alguns motius explícits o tècnics o un calendari que tingui previsió
d’implantar-la definitivament?, atès que ho hem demanat reiteradament de forma
oral i per escrit, i a vegades si que ho rebem però a vegades no. Segons convé.

Per això fem els següents PRECS: demanem que es realitzi la signatura electrònica
a tota la documentació generada per l’Ajuntament, especialment en les notificacions
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de l’equip de govern i demanem que es facin els enviaments de la documentació en
aquest format digital  i  telemàtic per estalviar recursos, feina i  material  personal  i
facilitar la tasca als grups municipals de l’oposició.

8/ Pel que fa als serveis públics, atès el gran treball diari que efectua la brigada i que
alguns poden causar molèsties i afectacions als veïns, 

- Ens agradaria saber quins són els motius de les obres de reforma de les voreres
del carrer Cambrils i Sant Antoni?
-  Igualment  les obres de reforma de les voreres del  carrer  Josep Maria  Folch i
Torres?
- Quina acció es desenvolupa a la rotonda Molins amb Salvador Espriu?
- I si es té una previsió o calendari de properes activacions a la via pública per la
brigada, amb afectació als veïns. Si es preveu una comunicació d’informació en els
veïns com a la resta de ciutadania ?
- I com a precs demanem que la Comissió d’Urbanisme, obres i activitats es remeti o
s’exposi  un informe de les actuacions realitzades o que tenen una afectació  en
aquest àmbit?

I un altre PREC, a partir de queixes veïnals, demanem la neteja de l’entorn del camp
de futbol vell i del parc  pel tema de la presencia de brutícia i de vidres trencats.

9/ Referent a informació municipal, com bé a dit la companya:

- Atès que moltes de les coses que s’organitzen on participa l’Ajuntament moltes
vegades ens assabentem a partir de, per actes públics o pels propis veïns, fem el
PREC  de  demanar  que  des  del  govern  se’ns  informi  si  en  un  simple  correu
electrònic,  de  tots  els  actes  previstos  a  celebrar  de  forma prèvia  i,  sobre  tot  o
especialment, en aquells on l’Ajuntament hi participa i col·labora ja que també, tot i
estar a la oposició, som representació municipal i per tant també formem part de
l’Ajuntament.

10/ Després, un altre PREC lligat amb una moció que es va presentar l’any anterior
per  penjar  la  bandera  LGTB el  28 de juny,  dia  mundial  de  l’alliberament LGTB,
demanem que el 17 de maig va ser el dia mundial contra l’homofòbia i la transfòbia,
demanem,  donat  que  la  CUP va  fer  entrega  d’aquesta  bandera  a  l’Ajuntament,
també es commemori aquest dia a penjar la bandera i, en cas de que s’hagi de fer
per un altre canal, demanaríem quin ha de ser?

11/ Respecte la gestió que ens respondran sobre la gestió d’obertura de la piscina
municipal, estem al mes de maig, i segurament el proper plenari serà al mes de
juliol, sobre quina gestió es té pensada fer?.

12/ Sobre el monitoratge de l’escola de lleure també ha passat darrerament per la
Junta de Govern, a partir de quina és la manera que es contractarà al personal?

19



13/ I també de la Junta de Govern, és sobre el nou disseny del butlletí d’informació
municipal, si ens poden dir a que es degut o sota quins criteris es demana?

15.3/ Respostes a les preguntes formulades en aquesta sessió 

1/ Finalitzades les intervencions l’Alcalde respon a les preguntes d’Esquerra, de la
renuncia a la subvenció de les piscines del 2016 és perquè la gestió l’havia fet de la
piscina l’Ajuntament de Riudoms, per tant, malgrat havia demanat per precaució o
previsió que si aquella gestió hagués estat feta directament per l’Ajuntament doncs
acollir-se a una subvenció, en el moment en que no la fa, l’Ajuntament la gestiona,
evidentment no es pot acollir a la subvenció entre d’altres coses pagar les depeses
no les hem tingut pas nosaltres.

2/ I en quant a la nit dels museus, doncs sí, s’ha fet tota la comunicació pertinent
abans  o  mentre  la  té  també  els  patrons,  per  tant,  està  a  disposició  de  tothom
aquesta informació.

3/  I  respecte  a la  rotonda,  doncs no s’ha  valorat  retirar-la  perquè,  evidentment,
aquesta rotonda té una finalitat molt concreta que és, gràcies a què des que hi ha la
rotonda no hi ha hagut cap accident greu en aquesta cruïlla quan abans havíem
hagut de lamentar alguns i per tant és un actiu que hagi aquesta rotonda malgrat
pugui molestar als autocars i fins i tot als propis usuaris;  que ens pot anar més bé
que no hi  fos, però que el fet  de que hi sigui,  doncs garanteix allò que és més
important, que és la seguretat.

15.4/  Respostes  a  les  preguntes  formulades  pel  grup  municipal
d’ERC/Avancem/AM en la sessió plenària ordinària del dia 16 de març de 2017

1/ Respecte el mundialet de futbol juvenil. Com estan les negociacions? s’han dut a
terme?  Riudoms  formarà  part  d’aquesta?  No,  per  les  preguntes  que  s’han  fet
després, però en tot cas si el regidor vol respondre.

El Sr. Carles Garcia, regidor d’Esports, respon a les preguntes, dient que des de la
regidoria d’Esports treballem per atreure nous esdeveniments al poble mitjançant les
instal·lacions  esportives  de  què  disposem.  Som  coneixedors  de  l’èxit  d’aquest
mundialet que s’ha organitzat durant el mes d’abril. Sabem que l’equip organitzador
va visitar les instal·lacions esportives, però no va arribar a parlar amb l’Ajuntament.
Potser,  segurament  perquè  coneixien  que  la  seva  demanda  de  dies  no  era
compatible amb una reserva prèvia que tenia feta la Federació Catalana de Futbol.

Continua dient, per altra banda, en unes dates molt properes, Riudoms ha acollit el
Campionat  de Seleccions autonòmiques sub-12, amb la presència d’una enorme
quantitat  de  jugadors  i  d’espectadors.  Fet  que va  repercutir  positivament  en  els
comerços, bars i restaurants del poble.
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2/ Respecte a la pregunta de la casa adjacent al Casal, com està el tema judicial ?
està avançat?

El Sr. Jordi Domingo, regidor d’Hisenda, respon dient que recentment es va acabar
la fase d’instrucció i en aquest moment està obert el procediment abreujat.

15.5/ Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de la CUP en la
sessió plenària ordinària del dia 16 de març de 2017

1/  Respecte la moratòria  eòlica,  quines accions s’han fet  per  part  de l’equip de
govern ?

El  Sr.  Xavier  Gallego,  regidor  d’Urbanisme,  respon  dient  que,  molt  abans  de
l’aprovació de la moció pel Ple, l’equip de govern va mantenir reunions amb alcaldes
de  la  comarca,  el  grup  ecologista  del  GEPEC,  veïns  de  Riudoms  afectats,  el
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i per altra
banda,  s’han  fet  al·legacions  tècniques  corresponents  per  tal  d’oposar-nos  al
projecte.

S’ha traslladat  per escrit  a l’oposició política de l’equip de govern i  als  diferents
departaments de la Generalitat de Catalunya que hi participen en els tràmits.

2/ Respecte a la piscina municipal, s’han fet alguns treballs per la gestió directa des
de l’Ajuntament, de quina manera es realitzarà la licitació?

El Sr.  Carles Garcia,  regidor d’Esports,  respon dient que sí.  S’està estudiant les
diferents formes de gestió possibles i quines afectacions tenen cada una d’elles pels
usuaris i pel propi Ajuntament de Riudoms. A hores d’ara, encara no hi ha una opinió
definida i per tant, es continuarà treballant per veure quina és la millor forma de
gestionar-ho. En quant a licitació és farà d’acord a allò que estableix la normativa.

3/ Respecte a les actes de l’anterior Secretaria intervenció, quins tràmits s’estan fent
i a que és degut aquest retard?

El Sr. Jordi Domingo, regidor d’Hisenda, respon dient que s’han compilat les actes
que falten i s’han preparat en paper per tal de que puguin ser signades per l’anterior
Secretaria interventora. La dificultat  està en que aquesta no es troba actualment
exercint en aquest territori.

4/ Respecte la Festa Major, s’ha tingut en compte  i s’ha informat prèviament a fer
pública la Festa major, a la Colla Gegantera de Riudoms i a la Colla de Diables de
Riudoms?

La Sra. Verònica Torres, regidora de Festes, respon dient que les dues entitats van
ser convocades a una reunió de treball que se’ls va informar de les novetats. Les
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dues reunions van ser abans de que es fes públic el canvi de la Festa Major de Sant
Jaume i després, s’han anant seguint mantenint reunions de treball amb totes les
entitats i persones que participen.

- Si hi ha els capgrossos recentment restaurants que són centenaris i no participen
de les festes, quina necessitat del govern de l’Ajuntament d’impulsar que se’n creïn
de nous?

Els quatre capgrossos restaurats tindran un paper destacat a la festa major. De fet
no  és  cert  que  no  participin  de  les  festes,  ja  que  la  Colla  Gegantera  les  té  a
disposició i els treu en els seus actes, tal com van fer ara per Sant Jordi.

Els capgrossos del taller, que s’està portant a terme, no tenen res a veure amb els
capgrossos centenaris. Són uns capgrossos domèstics fets per nens amb la finalitat
de facilitar la participació familiar en aquesta nova etapa de la festa major.  Prova de
tot això és l’èxit de participació.

- Es té previst potenciar els ja existents i amb alt valor perquè surtin?

Els quatre capgrossos centenaris tenen un valor incalculable per nosaltres. Des del
primer dia que s’està treballant conjuntament amb la Colla Gegantera i com us he dit
abans, tindran un paper destacat en la festa major.

- Quantes persones s’han apuntat a les diferents activitats?

Als tallers dels capgrossos,  trenta-tres famílies.  A les danses hi  ha trenta-quatre
participants i a l’element festiu vint famílies. Per altra banda cal tenir en compte l’alta
participació de les iniciatives impulsades conjuntament entre la regidoria de festes i
les altres entitats del poble, com ara el curs de grallers, amb els tallers de la Colla
Gegantera,  el  grup de percussió.  I  finalment,  destacar  la  bona acollida que han
tingut les iniciatives fetes directament per les entitats, i que també cal posar en valor,
com ara la creació del grup de diables infantils, els actes dels 25 anys de la Colla de
Diables i els del 35 anys de la Colla Gegantera.

- S’ha tingut en compte des d’un punt de vista de valor històric-tradicional, la tradició
d’elements festius i balls a l’hora de proposar-ne la nova creació?

Sí, s’ha consultat experts en cultura tradicional, que han fet una recerca històrica per
poder fer una elecció fonamentada dels balls i els elements festius.

-  Quins elements es té pensat per part  de l’Ajuntament que participin en aquest
seguici?

Aquest és un projecte que ja està en permanent evolució i que es treballa amb les
diferents parts i  entitats implicades. A hores d’ara es compta amb la participació
confirmada  dels  elements  festius,  que des  de sempre han estat  presents  en  el
nostre poble: el Ton i la Sisca, el Gegant Gaudí, el Galderic, els quatre capgrossos,
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els grallers de la Colla Gegantera, la Colla de Diables, el grup de tabalers i també
s’incorpora  la  participació,  dels  diables  infantils,  els  capgrossos  infantils,  ball  de
cercolers, ball de gitanes, ball de valencians, grup de percussió i l’element festiu de
nova creació.

5/ Respecte a la seguretat vial, estan comptabilitzats quants accidents hi ha hagut
en la cruïlla entre el carrer Sant Antoni i el carrer Sant Pau?

El Sr. Carles Garcia, regidor de Seguretat Ciutadana i Circulació, respon dient que
no, no es comptabilitzen els accidents per cruïlles, però tot i lamentar l’accident que
es va produir pels danys físics que va patir un dels implicats, segons la Guàrdia
Urbana,  aquesta  cruïlla  no  compte  amb un índex d’accidents  per  sobre  d’altres
cruïlles del poble.

- Es té pensada alguna actuació de millora?

Actualment la cruïlla compte amb les senyals verticals i horitzontals pertinents, així
com un mirall per ampliar la visibilitat. Com la resta de la via pública del poble, s’està
sempre atent per si es pot fer alguna acció que millori la circulació.

6/  Respecte  el  protocol  i  respecte  la  recepció  de  la  marxa pagesa  per  part  de
l’Alcalde, perquè no es va convidar a assistir a totes les formacions polítiques, com
si que se’ls convida a la missa del Beat?

La  Sra.  Montse  Corts,  regidora  de  Protocol,  respon  dient  que  la  representació
institucional  de  tots  els  Ajuntaments,  la  realitzen  els  alcaldes  o  regidors  en  qui
deleguin els alcaldes. Per aquesta raó, quan la marxa pagesa va visitar Riudoms i
van demanar ser rebuts per l’Alcalde, va ser aquest qui els va atendre.

Pel  que  fa  als  actes  que  sí  es  convida  a  tots  el  regidors,  són  aquells  que
històricament ha assistit tota la corporació en ple, i per tant, la invitació es cursa a la
totalitat dels membres del plenari.

7/  I  respecte  a  la  Comissió  Informativa  de  Joventut,  Esports,  Cultura  i  Festes,
perquè no s’ha convocat cap comissió durant l’any 2016?

El  Sr.  Jordi  Domingo,  regidor  d’Hisenda,  respon  dient  que  les  comissions
informatives es convoquen per dictaminar aquells assumptes que formen part de
l’ordre del dia del Ple. Els assumptes pertinents a aquestes àrees, per norma són
resolts  per  la  Junta  de  Govern,  per  Decret  d’Alcaldia  o  bé  per  la  respectives
regidories, no havent d’anar prèviament a la Comissió informativa. Així doncs, durant
tot l’any 2016 no hi ha hagut cap assumpte d’aquesta àrea que fos competència del
Ple i per això, no s’ha convocat aquesta comissió.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint hores i vint-i-cinc
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,

     Josep M. Cruset Domènech       Carmen Alcoverro Beltrán
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