
EXTRACTE ACTA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2018

ASSISTENTS  :  

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

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

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  05/18

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
i cinc minuts del vespre del dia dinou de juliol
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. La Sra. Maria
Cros s’incorpora en el moment que es dirà.

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

1/. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 22 DE MAIG DE 2018

Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de l’acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el dia 22 de maig de 2018, se n’omet la lectura i s’aprova, per unanimitat
dels presents, el contingut de l’acta.
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2/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA  DES
DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA

En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la
última sessió plenària, que va ser la de caràcter ordinari del dia 22 de maig de 2018,
les quals es detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2018_05_15-01 15/05/2018 Resolució d’acollir-nos convocatòria de subvencions per activitats Firals i demanar subvenció

2018_05_15-02 15/05/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres per obres de reforma

2018_05_15-03 15/05/2018 Decret declarant la caducitat de l'expedient per causes imputables a l'interessat 

2018_05_15-04 15/05/2018 Decret d’ordenació diversos pagaments

2018_05_16-01 16/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_16-02 16/05/2018 Decret de llicència activitat extraordinària Festa medieval Cavaller Arnau 2018

2018_05_16-03 16/05/2018 Decret aprovació relació classificada ofertes licitació contracte lloguer maquinària obres

2018_05_17-01 17/05/2018 Decret fixant orde del dia sessió plenària ordinària del dia 22 de maig de 2018

2018_05_17-02 17/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_17-03 17/05/2018 Decret ordenació pagaments relacions factures núm. 00012 i 00013/2018

2018_05_17-04 17/05/2018 Decret Alcaldia adjudicacions contracte menor per l'acte que és fa a la llar d'infants

2018_05_18-01 18/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_21-01 21/05/2018 Decret aprovant relació classificada de les ofertes presentades a la licitació

2018_05_21-02 21/05/2018 Decret aprovació relació provisional d'admesos i exclosos a la llar d'infants municipal

2018_05_21-03 21/05/2018 Decret d'ordenació de pagaments relació núm. 014/2018 i d'altres

2018_05_21-04 21/05/2018 Decret adjudicant les obres dels projectes de Millora de les xarxes ipavimentació 

2018_05_21-05 21/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_22-01 22/05/2018 Decret inici expedient d'ordre d'execució relativa a la coberta d’un immoble

2018_05_23-01 23/05/2018 Decret convocatòria Junta de Govern del dia 28 de maig de 2018

2018_05_23-02 23/05/2018 Decret ordenació pagaments relació núm. 00015/2018

2018_05_23-03 23/05/2018 Decret adjudicant el contracte de subministrament de productes de neteja

2018_05_23-04 23/05/2018 Resolució aprovant la concessió de la subvenció i el conveni regulador

2018_05_24-01 24/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_24-02 24/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_24-03 24/05/2018 Decret concedint llicència ocupació via pública caseta venda de pirotècnia

2018_05_24-04 24/05/2018 Decret concedint llicència ocupació via pública per instal·lar caseta venda pirotècnia

2018_05_24-05 24/05/2018 Decret concedint llicència ocupació espai públic per instal·lar caseta venda pirotècnia

2018_05_24-06 24/05/2018 Decret ordenació diversos pagaments

2018_05_24-07 24/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_25-01 25/05/2018 Resolució relativa a la sol·licitud de revisió del rebut d'aigua d’un servei

2018_05_25-02 25/05/2018 Resolució relativa a la sol·licitud de revisió del rebut d'aigua d’un servei  

2018_05_25-03 25/05/2018 Resolució relativa a la sol·licitud de revisió del rebut d'aigua d’un servei 

2018_05_25-04 25/05/2018 Decret concedint llicència per ocupació via pública amb taules i cadires per servei de terrassa
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2018_05_25-05 25/05/2018 Decret concedint llicència per ocupació via pública amb taules i cadires per servei de terrassa

2018_05_28-01 28/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_28-02 28/05/2018 Resolució de compensació d'ofici de part del deute pendent per la liquidació núm. 448/2011 

2018_05_28-03 28/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_29-01 29/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_29-02 29/05/2018 Resolució d'alcaldia que aprova la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2018_05_31-01 31/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_31-02 31/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_31-03 31/05/2018 Decret concedint llicència d'ocupació de via pública de caràcter temporal per caseta de fusta 

2018_05_31-04 31/05/2018 Resolució que dóna conformitat a la comunicació prèvia d'obres 

2018_05_31-05 31/05/2018 Resolució reclamacions i aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos llar d'infants

2018_06_01-01 01/06/2018 Resolució aprovant l'emissió d'una liquidació corresponent a la ocupació de la via públic

2018_06_01-02 01/06/2018 Decret alcaldia ocupació via pública per Corpus

2018_06_01-03 01/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_01-04 01/06/2018 Decret alcaldia despeses Trobada de dones del Baix Camp

2018_06_04-01 04/06/2018 Decret ordenació pagaments relació núm. 015/2018

2018_06_04-02 04/06/2018 Decret de l'alcaldia classificant les ofertes i requerint la presentació de la documentació

2018_06_04-03 04/06/2018 Decret alcaldia despeses sortida a Portugal de la Colla Gegantera

2018_06_05-01 05/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_05-02 05/06/2018 Resolució atorgant llicència per a l'obertura d'una rasa per a fer nova connexió a la xarxa

2018_06_05-03 05/06/2018 Decret d’ocupació via pública el dia 21/6/2018 berenar al Parc de Salut 

2018_06_05-04 05/06/2018 Decret ordenació pagaments relació núm. 016/2018

2018_06_06-01 06/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_06-02 06/06/2018 Resolució que ratifica la suspensió de les obres en execució en sòl urbà legalitzables

2018_06_06-03 06/06/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 2n trimestre de 2018, d’un titular erroni  

2018_06_07-01 07/06/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 2n trimestre de 2018, d’un titular erroni 

2018_06_07-02 07/06/2018 Decret de l'Alcaldia referent a la finalització de l'activitat de neteja de dependències

2018_06_07-03 07/06/2018 Decret de nomenament d’alcalde en funcions

2018_06_08-01 08/06/2018 Decret de convocatòria Junta de Govern del dia 13 de juny de 2018

2018_06_08-02 08/06/2018 Decret alcaldia contracte servei càtering Trobada de corals

2018_06_11-01 11/06/2018 Decret aixecament reparo informes intervenció: 100 al 103/2018

2018_06_11-02 11/06/2018 Decret adjudicant el contracte de lloguer de maquinària destinada a les obres municipals 

2018_06_11-03 11/06/2018 Resolució que dóna conformitat a la comunicació prèvia d'obres

2018_06_11-04 11/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_11-05 11/06/2018 Decret per requerir una provisió de fons per publicar al BOP l'anunci amb el text íntegre

2018_06_11-06 11/06/2018 Decret adjudicant contracte de subministrament de materials de construcció per a la Brigada

2018_06_11-07 11/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_12-01 12/06/2018 Resolució que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres

2018_06_12-02 12/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2018_06_12-03 12/06/2018 Decret ordenació de pagament relació núm. 017/2018

2018_06_13-01 13/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_13-02 13/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_13-03 13/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a la comunicació prèvia d'obres

2018_06_13-04 13/06/2018 Resolució de concessió de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2018_06_13-05 13/06/2018 Resolució de concessió de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat 

2018_06_13-06 13/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_14-01 14/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres
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2018_06_14-02 14/06/2018 Decret d’ocupació via pública el dia 14-7-2018 per fer un dinar

2018_06_14-03 14/06/2018 Resolució sol·licitud de fraccionament del deute en concepte de taxa comunicació activitat

2018_06_14-04 14/06/2018 Decret alcaldia d’ocupació via pública el dia 6/7/2018 al carrer Nou

2018_06_14-05 14/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_15-01 15/06/2018 Decret d’adjudicacions en relació al control de poblament del tudó amb arma de foc autoritzat

2018_06_18-01 18/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_18-02 18/06/2018 Resolució concedeix llicència per activitat extraordinària "Revetlla de Sant Joan" 2018

2018_06_18-03 18/06/2018 Resolució que autoritza la pròrroga del termini de finalització de les obres comunicades 

2018_06_19-01 19/06/2018 Resolució de canvi de titularitat dels drets funeraris nínxols núm. 12 i 977 del cementiri

2018_06_19-02 19/06/2018 Decret adjudicació despesa imprevista Festa Major de Sant Jaume

2018_06_20-01 20/06/2018 Decret d’adjudicació obres del Projecte de millora dels serveis i la pavimentació c/ Mont-roig

2018_06_20-02 20/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_20-03 20/06/2018 Resolució de concessió targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2018_06_21-01 21/06/2018 Decret de l'Alcaldia referent a la finalització de l'activitat esportiva al camp de futbol

2018_06_21-02 21/06/2018 Resolució declarant el desistiment de la sol·licitud de llicència ambiental 

2018_06_21-03 21/06/2018 Decret alcaldia convocatòria Junta de Govern del dia 26.6.2018

2018_06_21-04 21/06/2018 Decret d’ocupació via pública del dia 8/7/2018 esmorzar Penya Campionat de videojocs

2018_06_22-01 22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_06_22-02 22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_06_22-03 22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_06_22-04 22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat 

2018_06_22-05 22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat 

2018_06_22-06 22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_06_25-01 25/06/2018 Decret concedint llicència activitat extraordinària musical "Festa de barris 2018" Pl. de l'Om

2018_06_25-02 25/06/2018 Resolució que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres per a diverses reformes 

2018_06_25-03 25/06/2018 Resolució de concessió targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat 

2018_06_25-04 25/06/2018 Decret de renovació de concessió i expedició targeta d'aparcament persones amb discapacitat

2018_06_25-05 25/06/2018 Decret de concessió i expedició de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

2018_06_25-06 25/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_25-07 25/06/2018 Decret d’ordenació de pagament relació  018/2018

2018_06_25-08 25/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_06_25-09 25/06/2018 Decret d'incoació d'expedient modificació de l'OF 24 reguladora de la Taxa per la Fira 

2018_06_26-01 26/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_26-02 26/06/2018 Decret cessió teatre Auditori Casal Riudomenc a petició d'Unió de pagesos 

2018_06_26-03 26/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_06_27-01 27/06/2018 Decret llicència activitat extraordinària recreativa musical consistent en festa amb música

2018_06_27-02 27/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_06_27-03 27/06/2018 Decret llicència activitat extraordinària "Festa de barris 2018"  

2018_06_28-01 28/06/2018 Decret aprovant memòria descriptiva activitat extraordinària Rua de lluïment i ball festa Barris

2018_06_28-02 28/06/2018 Resolució d'autorització temporal a les activitats sol·licitants  per l'OVP amb una barra de bar

2018_06_28-03 28/06/2018 Resolució d'autorització temporal a les activitats sol·licitants  per l'OVP amb una barra de bar

2018_06_28-04 28/06/2018 Resolució d'autorització temporal a les activitats sol·licitants  per l'OVP amb una barra de bar

2018_06_28-05 28/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_28-06 28/06/2018 Resolució d'autorització temporal a les activitats sol·licitants  per l'OVP amb una barra de bar

2018_06_28-07 28/06/2018 Resolució d'autorització temporal a les activitats sol·licitants  per l'OVP amb una barra de bar

2018_06_29-01 29/06/2018 Decret alcaldia ocupació via pública CERAP dia 8-7-2018 Escacs

2018_06_29-02 29/06/2018 Decret aprovació contracte menor subministrament per la Festa de Barris 2018
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2018_06_29-03 29/06/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxols 229 i 230 

2018_06_29-04 29/06/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol 186 

2018_07_02-01 02/07/2018 Decret ordenació pagaments relació núm. 019/2018

2018_07_02-02 02/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol 541

2018_07_03-01 03/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol 894 i 2008 

2018_07_03-02 03/07/2018 Decret aprovant memòria activitat extraordinària  «Reviu les places 2018»

2018_07_03-03 03/07/2018 Decret en relació amb un expedient sancionador de residus

2018_07_03-04 03/07/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol 380 

2018_07_03-05 03/07/2018 Decret atorgament dret funerari de concessió nínxol 4140 (simple)

2018_07_03-06 03/07/2018 Decret donant l’assabentat a una comunicació prèvia d’obres 

2018_07_03-07 03/07/2018 Decret d’inici del 3r expedient de modificació de crèdits

2018_07_03-08 03/07/2018 Decret d'incoació d'expedient per a l'establiment i fixació del preu públic samarreta seguici

2018_07_04-01 04/07/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol 840

2018_07_04-02 04/07/2018 Decret d’adjudicació mitjançant contracte menor, del servei de coordinació de la seguretat 

2018_07_04-03 04/07/2018 Resolució atorgant llicència urbanística d'obres per a modificar i ampliar tancament  

2018_07_04-04 04/07/2018 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil 

2018_07_05-01 05/07/2018 Decret de concessió ocupació via pública dia 5/7/2018 sopar barri

2018_07_05-02 05/07/2018 Decret de convocatòria de la Junta de Govern del dia 10 de juliol de 2018

2018_07_05-03 05/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió nínxols núm. 5 i 315 

2018_07_06-01 06/07/2018 Decret autorització via pública sopar barri de Sant Sebastià 6/7/2018

2018_07_06-02 06/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 549 

2018_07_06-03 06/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 108 

2018_07_06-04 06/07/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres  

2018_07_06-05 06/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió tomba núm. T-24 

2018_07_06-06 06/07/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_07_09-01 09/07/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_07_09-02 09/07/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_07_09-03 09/07/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_07_09-04 09/07/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_07_10-01 10/07/2018 Decret aprovant memòria activitat extraordinària "ULÉ BARRAQUES 2018"

2018_07_11-01 11/07/2018 Decret fixant l'orde del dia sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació

2018_07_11-02 11/07/2018 Decret que dóna l’assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2018_07_11-03 11/07/2018 Decret que dóna l’assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2018_07_11-04 11/07/2018 Decret de convocatòria de la Junta de Govern extraordinària del dia 16.7.2018

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

En aquest moment de la sessió s’incorpora la regidora, Sra. Maria Cros Torrents.
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3/. APROVACIÓ INICIAL DEL 3r EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN
EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT

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

Primer.-  Aprovar  inicialment  un  3r  expedient  de  modificació  de  crèdits  en  el
pressupost  de  l’Ajuntament,  de  suplement  de  crèdit,  de  crèdit  extraordinari  i  de
generació de crèdit,  número 401/2018, que cal finançar  mitjançant transferències i
baixes dels crèdits de partides de despeses  i nous ingressos, del pressupost vigent.

Segon.- Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit, crèdit extraordinari i generació de crèdit
que s’ha de finançar  mitjançant transferències i baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord
amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:

1/ Suplements de crèdit:

Partida Nom Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

2018/1/165/13002/01 Altres remuneracions personal laboral fix 9.378,60 2.492,07 11.870,67
2018/1/165/16000/01 Quotes Seguretat Social 10.804,32 914,63 11.718,95
2018/1/150/13100/01 Retribucions bàsiques – personal laboral temporal 45.701,46 24.644,67 70.346,13
2018/1/150/13101/01 Altres remuneracions- personal laboral temporal 12.989,08 23.340,05 36.329,13
2018/1/341/4800028/01 Subvenció nominativa: Club Deportiu Riudoms 14.100,00 1.210,00 15.310,00
2018/1/4311/2260200/01 Publicitat i propaganda: Fira 11.000,00 4.200,00 15.200,00
18/1/4311/2279903/01 Treballs realitzats per altres empreses i professionals: Fira 42.700,00 7.500,00 50.200,00
2018/1/430/2269908/01 Despeses en promoció econòmica 40.000,00 15.000,00 55.000,00
2018/1/231/4650000/01 Transf.corrents Consell Comarcal – Conveni Serveis Socials 29.000,00 9.857,98 38.857,98
2018/1/334/2260900/01 Despeses diverses promoció cultural 57.700,00 500,00 58.200,00
2018/1/920/2120007/01 Reparació, mant. I conservació Ajuntament 28.069,56 4.642,24 32.711,80

301.443,02 94.301,64 395,744,66

Total suplements de crèdits : 
94.301,64

2/ Crèdits extraordinaris:

Partida Nom Proposta de consignació
2018/1/1621/2030100/01 Quotes rènting contenidors recollida selectiva 8.000,00
2018/1/133/2000000/01 Lloguer de terrenys 3.000,00
2018/1/430/2020200/01 Lloguer béns immobles 1.000,00
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2018/1/338/6250100/01 Adquisició taules i cadires – inversió  nova 7.197,51
2018/1/311/4650100/01 Conveni Consell Comarcal – recollida animals 15.000,00
2018/1/920/6360000/01 Inversions modernització equipament informàtic- PEXI 2018 10.000,00

44.197,51
Total altes crèdits : 

44.197,51

3/ Generació de crèdits: 

Partida Nom Consignaci
ó inicial

Proposta d’increment Consignació
definitiva

2018/1/338/2260905/01 Despeses Festes Locals 210.000,00 10.000,00 220.000,00
2018/1/338/6250100/01 Adquisició taules i cadires 0,00 4.802,49 12.000,00

210.000,00 14.802,49 232.000,00

Total generació de crèdits : 
14.802,49

Finançament

1/ Baixa de crèdits:

Partida Nom Consignació
inicial

Proposta de baixa
Consignació

definitiva
2018/1/132/12005 Retribucions bàsiques – sous del grup (AP) 85.967,18 -3.182,16 82.785,02
2018/1/132/12100/01 Retrib.complementàries – complement destí 40.764,88 -1.508,95 39.255,93
2018/1/132/12101/01 Retrib.complementàries – complement específic 61.684,47 -2.199,07 59.485,40
2018/1/132/15000/01 Productivitat 32.438,66 -949,21 31.489,45
2018/1/132/16000/01 Quotes seguretat social 90.555,92 -3.416,25 87.139,67
2018/1/150/12000/01 Sous del grup A1 13.101,01 -13.101,01 0,00
2018/1/150/12100/01 Retrib.complementàries – complement destí 32.497,55 -8.725,06 23.772,49
2018/1/150/12101/01 Retrib.complementàries – complement específic 41.011,36 -15.291,68 25.719,68
2018/1/150/15000/01 Productivitat 24.568,34 -10.997,18 13.571,16
2018/1/323/1300002/01 Retribucions bàsiques personal laboral fix Llar Infants 77.019,95 -7.638,55 69.381,40
2018/1/323/1300201/01 Altres remuneracions personal laboral fix- Llar infants 25.441,41 -2.477,60 22.963,81
2018/1/323/13104/01 Retribucions bàsiques- personal labora temporal : llar infants 54.529,53 -3.065,38 51.464,15
2018/1/323/13105/01 Altres remuneracions – personal temporal llar infants 18.154,54 -900,79 17.253,75
2018/1/323/16000/01 Quotes seguretat Social 84.758,02 -5.561,42 79.196,60
2018/1/326/13106/01 Retribucions bàsiques- personal labora temporal S. Menjadpr 72.362,61 -2.612,78 69.749,83
2018/1/326/13107/01 Altres remuneracions – personal temporal servei menjador 40.713,19 -1.515,41 39.197,78
2018/1/323/16000/01 Quotes seguretat social 37.565,09 -1.606,80 35.958,29
2018/1/337/13100/01 Retribucions bàsiques – personal laboral temporal 5.453,21 -2.726,61 2.726,60
2018/1/337/13100/01 Altres remuneracions – personal laboral temporal 2.187,71 -1.093,86 1.093,85
2018/1/337/16000/01 Quotes seguretat social 2.410,74 -1.205,37 1.205,37
2018/1/920/12000/01 Sous del grup A1 41.551,76 -2.620,20 38.931,56
2018/1/920/12003/01 Retribucions bàsiques – sous del grup C1 35.139,40 -5.041,88 30.097,52
2018/1/920/12004/01 Retribucions bàsiques – sous del grup C2 23.551,53 -712,27 22.839,26
2018/1/920/12100/01 Retrib.complementaries – complement destí 58.848,09 -4.580,06 54.268,03
2018/1/920/12101/01 Retribucons complementàries – complement específic 67.556,8 -3.727,03 63.829,77
2018/1/920/13112/01 Retrib.bàsiques personal laboral temporal: neteja dependèn. 14.795,77 -2.726,61 12.069,16
2018/1/920/13113/01 Altres remuneracions personal laboral temporal: neteja dep. 4.604,33 -911,93 3.692,40
2018/1/920/15000/01 Productivitat 42.566,88 -3.259,06 39.307,82
2018/1/920/16000/01 Quotes Seguretat Social 288.279,04 -5.869,95 282.409,09
2018/1/311/2269903/01 Despeses en sanitat 10.218,74 -5.000,00 5.218,74
2018/1/161/6330005/01 Inversions en la xarxa aigua potable – PEXI 2018 52.622,45 -7.975,02 44.647,43
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2018/1/334/4800018/01 Subvenció nominativa: Associació Colla Sardanista Roses T. 500,00 -500,00 0,00
2018/1/231/2269902/01 Despeses en Serveis Socials 15.000,00 -5.000,00 10.000,00

1.498.420,16 -137.699,15 1.360.721,01

Total baixes de crèdits : 
137.699,15

3/ Nous ingressos:

Partida Nom Consignació
inicial

Proposta d’increment Consignació
definitiva

2018/1/76101/01 Subvenció Diputació de Tarragona: compra cadires 0,00 4.802,49 4.802,49
2018/1/46104/01 Subvenció  Diputació  Tarragona:  impuls  activitats

culturals 0,00 10.800,00 10.800,00

0,00 15.602,49 15.602,49

Total nous ingressos : 
15.602,49

Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies  hàbils,  mitjançant  edicte  en  el  tauler  d’anuncis  i  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província, durant els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. En cas
que  no  es  presentin  reclamacions,  l’acord  serà  ferm.  En  cas  contrari,  el  Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.  

4/.  APROVACIÓ  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,  PER  INCORPORACIÓ  D’UNA
NOVA ZONA D’EXPOSICIÓ

El  Ple  de  l’Ajuntament  acorda,  amb  l’abstenció  dels  Srs.  Jordi  Ortiz  i  Marcel·lí
Garriga, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campíñez i Roser Torres, i amb el vot a
favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles
Garcia,  Montse Corts,  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:
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Concepte Tarifes

2. ZONA  B1:  Parada  per  exposició  o  venda  d'artesania  i

productes  (ocupació per metres lineals) 7,00 €/ml
ZONA  B2:  Parada  per  exposició  o  venda  d'artesania  i

productes ubicada sota carpa o gimnàs escola  (ocupació per

metres lineals) 18,00 €/ml

Segon.-  Incorporar a l’apartat cinquè de l'Article 6è. Base imposable i liquidable.
Quota tributària, de l'Ordenança Fiscal núm. 24, la definició de la ZONA B2 que
quedarà redactada de la següent manera:

• ZONA B1: 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 B2: Zona a l’interior de l’escola Beat sota cobert on s’ubica el gimnàs i
on s’instal·la una o diverses carpes.

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.

5/. APROVACIÓ DE LA CORRECCIÓ D’UNA ERRADA MATERIAL DE L’ACORD
DEL  PLE  DEL  DIA 17/04/2018,  EN  RELACIÓ  AMB  LA MODIFICACIÓ  DELS
ARTICLES  5  I  6  DE  LES  BASES  REGULADORES  DE  LES  SUBVENCIONS
MUNICIPALS  PER  A  LA  REHABILITACIÓ  DELS  HABITATGES  ANTICS  DE
RIUDOMS
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El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:

Primer.-  Rectificar  d’ofici  l’error  material  detectat  en  l’acord  del  Ple  del  dia
17/04/2018  d'eliminar  el  paràgraf  2  de  l’article  6  de  les  Bases  reguladores  de
subvencions municipals per a la rehabilitació dels habitatges antics de Riudoms, que
desprès de la correcció d’errada material, quedarà de la forma següent:

Article 6.  Actuacions destinades a garantir l’estanqueïtat de la coberta

• Aquest àmbit inclou les obres destinades a assegurar la conservació
en condicions de la integritat i l’estanquitat de la coberta.

• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 20% del cost de l’obra
amb l’IVA exclòs amb un màxim de 700 euros. 

• S’estableix  també  un  ajut  complementari  per  l’import  del  70%  de
l’Impost  de construccions de la  llicencia d’obres en Clau 2, Clau 3,
Clau 4 i Clau 5. En Clau 1 són bonificades en un 95%.

• Per cost d’obra s’entén el pressupost d’execució material establert a la
llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. No s'inclouran
en el pressupost els impostos. Els Serveis Tècnics municipals podran
adequar el pressupost als efectes del càlcul de la subvenció, als preus
dels  barems de la  construcció  reconeguts  oficialment  en  el  Boletín
Económico de la Construcción o en el butlletí d'informació de l'Institut
Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC) vigent en el moment
de la sol·licitud de la subvenció.

Segon.- Publicar aquesta errada al BOP de Tarragona, al Tauler d’Anuncis, i a l’e-
tauler.

6/.  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  DOCUMENT  ÚNIC  DE  PROTECCIÓ  CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)

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

Primer.-  Aprovar  inicialment  el  Document  Únic  de  Protecció  Civil  Municipal
(DUPROCIM) lliurat pel SAM de la Diputació de Tarragona.

Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentat Document Únic de Protecció Civil
Municipal  (DUPROCIM)  durant  un  període  de  trenta  dies  hàbils  mitjançant
publicacions a la seu electrònica de l’Ajuntament, al BOP de Tarragona i al DOGC.
El  termini  per  a  la  possible  presentació  d'al·legacions  computarà  a  partir  de
l’endemà de la darrera publicació.
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Tercer.-  Finalitat  el  termini  d’exposició  sinó  hi  ha  hagut  al·legacions  l’acord
esdevindrà definitiu, i es  trametrà a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per
a la seva homologació, en compliment d’allò que disposa l’article 4.2 del  Decret
155/2014, de 25 de novembre.

7/.  APROVACIÓ PROVISIONAL 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,  AUTOCARAVANES  I  REMOLCS  TENDA  EN  EL  SÒL  NO
URBANITZABLE

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

Primer.-  APROVAR  provisionalment  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, autocaravanes i remolcs tenda en el sòl
no urbanitzable.

Segon.- PUBLICAR l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord
amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

Tercer.-  TRAMETRE la  documentació  de  l’expedient  a  la  Comissió  Territorial
d’Urbanisme de Tarragona perquè l’aprovi definitivament. 

Un cop la modificació del POUM estigui aprovada definitivament, que es publiqui un
edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- INDICAR que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

8/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

No n’hi han.

9/. ASSUMPTES URGENTS

No n’hi han.

10/. PRECS I PREGUNTES 
11
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10.1/ Preguntes formulades pel  grup municipal d’ERC-Avancem-AM

El Sr. Jordi Ortiz exposa les següents preguntes: 

Tenim un parell de preguntes relacionades amb el tema de la brossa.

1.- Preguntar al regidor responsable del tema de la recollida de la brossa. El tema
de cara a l’estiu, si es modifica el tema de les recollides diàries, o això ho gestiona
directament SECOMSA?. Pel tema sobretot, amb el tema dels contenidors soterrats
de la plaça o de la Plaça de l’Església i de la Plaça Mare Cèlia, el tema d’un costat
les olors i per altra, la quantitat de brossa que hi ha, perquè s’acumula i provoca,
apart de l’efecte visual, provoca també més olors. I en aquest sentit, ens han arribat
queixes, doncs, de veïns de la zona.

2.- La segona pregunta, va relacionada amb la que he preguntat abans amb el tema
de la modificació de crèdit amb el tema dels contenidors, que s’ha afegit ara a la
modificació de crèdit.  He vist  que posa “operació de rènting”,  i  preguntar si  s’ha
valorat adherir-se al conveni amb el Consell Comarcal, que ha fet una compra de
contenidors per Cambrils. I també, en el contracte que ha fet hi ha un percentatge
de contenidors  que poden fer  servir,  o  els  poden adquirir  altres  municipis  de  la
comarca. Dic si han valorat aquesta opció pel tema del preu del contenidor i, en
aquest cas, per la informació que tinc, en aquest cas el contracte seria directament
amb el  Consell,  perquè el  rènting el  fa el  Consell.  En aquest  cas,  l’operació de
rènting directament amb l’Ajuntament no sé si serviria o no serviria.

10.2/ Preguntes formulades pel  grup municipal de la CUP

La Sra. Roser Torres exposa les següents preguntes i precs: 

1.- Preguntes en relació al Casal:

-  Voldríem  saber  si  a  dia  d’avui  l’Ajuntament  de  Riudoms  ha  rebut  alguna
comunicació, ja sigui formal o informal, per part de la persona que regenta el bar del
Casal Riudomenc, sobre la finalització de la seva activitat o la rescissió de contracte
establert amb l’EPE Riudoms Gestió.
- Des de l’inici del període de licitació, és l’expedient 24/2017RG, l’Ajuntament ha
percebut l’incompliment d’alguna de les clàusules que estableix el Plec de Clàusules
administratives, com ara no obrir els dies que estan estipulats?
-  En  cas  de  rescindir-se  el  contracte  per  part  del  contractista,  s’exigirà  alguna
penalitat tal com manca la clàusula 37?
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- Perquè en el Plec de Clàusules administratives no s’ha inclòs la clàusula 20k, que
constava  a  altres  plecs  de  clàusules,  i  que  obligava  al  contractista  a  continuar
donant servei fins que una altra persona es fes càrrec de l’obertura del bar?
- En cas de rescindir-se el contracte per part del contractista, quina seria la resolució
per part de l’Ajuntament, sobre la situació de la caseta de fusta ubicada a la Plaça
de l’Església?.

2.- Preguntes sobre els llums a la Plaça de l’Església:

- Quin és el motiu pel qual s’han instal·lat els elements que hi ha a la Plaça?
- Quin cost ha tingut la seva instal·lació i quin cost tindrà els seu manteniment i
posterior retirada?
- S’ha realitzat la compra d’aquests elements, o bé s’ha optat per llogar-los?
- Per quin motiu s’han instal·lat pocs dies abans de la Festa Major de Sant Jaume,
tenint en compte el nombre d’activitats que es realitzen en aquests espais durant la
Festa Major o, fins i tot, la cursa de sacs de la Fira de l’Avellana?
-  Qui  ha  col·locat  aquests  elements,  la  Brigada  municipal  o  bé  una  empresa
externa?
- Qui els traslladarà cada vegada que s’hagin de moure?
- Durant quant de temps quedaran instal·lats a la plaça?
- S’han tingut en compte mesures de seguretat a l’hora d’instal·lar aquests tipus
d’elements i deixar-los instal·lats allà?

3.- Pel que fa a la paradeta de la Festa Major:

- Voldríem saber on estarà instal·lada la paradeta i qui es farà càrrec de la venda del
material? Donat que això esdevindrà demà mateix, ens agradaria que la resposta
també fos avui. Gràcies.

4.- Pel que fa a la pàgina de Facebook, Gaudir Riudoms, en relació amb dita pàgina:

- Perquè s’ha creat aquesta nova eina de comunicació? 
- Quins objectius es persegueixen?
- Hi ha algun pla de comunicació o d’altra tipologia que recolzi aquesta decisió?

5.- Pel que fa a les activitats de Reviu les Places:

- L’actuació de Reviu les Places del dia 11 de juliol es va haver de suspendre degut
a inclemències meteorològiques, aquest fet tindrà algun cost per l’Ajuntament de
Riudoms?
-  L’Ajuntament  disposa  d’algun  tipus  d’assegurança  que  cobreixi  la  cancel·lació
d’actuacions per aquest tipus de circumstàncies?

6.- Pel que fa a la Biblioteca Municipal:
13
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- Enguany, la Biblioteca va estar oberta per període d’exàmens del 30 de maig al 16
de juny, de quatre a vuit de dilluns a divendres i de deu a dues els dissabtes. S’ha
comptabilitzat de forma exacta els estudiants que han assistit a la Biblioteca durant
el període extraordinari d’obertura?

7.- Sobre abandonaments d’animals:

- Durant les darreres setmanes s’ha experimentat un creixement d’abandonament
d’animals  de  companyia.  Els  animals  abandonats,  disposaven de la  identificació
corresponent?
- En cas afirmatiu, quina ha estat la resolució de l’Ajuntament davant els propietaris?
- I en cas negatiu, quina ha estat l’actuació de l’Ajuntament per garantir la recollida
d’aquests animals?
- Hi ha hagut algun cost addicional per part de l’Ajuntament per dur a terme les
actuacions corresponents?

Com a PREC, demanem que l’Ajuntament organitzi una xerrada per conscienciar la
població sobre les conseqüències de l’abandonament d’animals.

8.- Preguntes sobre la Brigada municipal:

- Per quin motiu l’Ajuntament demana als treballadors de la Brigada municipal que
treballin en dies festius i/o en hores extraordinàries, com per exemple el diumenge
de Barris o la nit de la Cavalcada de Reis, per dur a terme tasques que neteja?
- Com es gratifica als treballadors municipals aquesta feina extraordinària?
- Es paga els honoraris extraordinaris que corresponen o es gratifica d’alguna altra
forma?
Com a  PREC, demanem que en aquests casos concrets, l’Ajuntament no demani
esforços extraordinaris als treballadors municipals, atès que les tasques de neteja
es poden realitzar el següent dia feiner, ja que entenem que la pràctica habitual de
l’Ajuntament  va en contra  de les  mesures de conciliació  familiar  i  personal  dels
treballadors.

9.- Pel que fa al curs de defensa feminista:

-  Després  de  la  realització  del  curs  de  defensa  feminista,  s’ha  demanat  una
valoració qualitativa a les persones inscrites?
- En cas afirmatiu, quina ha estat la metodologia i quines conclusions s’han extret
d’aquestes valoracions?.

Una vegada finalitzades les preguntes per part dels diferents grups municipals, el Sr.
Alcalde dóna resposta a les preguntes formulades de la paradeta de la Festa Major.
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Explica que aquest és un tema que encara s’està acabant d’ajustar per saber els
actes exactes on hi haurà la paradeta. La botiga, serà una botiga mòbil. No estarà
ubicada en un lloc sempre fixe i, per tant, anirà movent-se d’un lloc a l’altre en funció
de l’oportunitat de les activitats que s’organitzen per la Festa Major. I qui ho vendrà,
doncs anirà a càrrec de diferents persones, perquè l’horari és un horari complex,
perquè és horari de festa, precisament. I precisament per això, es mira de que es
pugui fer a través de diferents persones i no una sola.

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

1/. El Sr. Jordi Domingo, regidor de Cultura, respon a les preguntes formulades en
relació amb l’Arxiu Municipal:

-  S’estan rebent subvencions tan del Consell  Comarcal com del Departament de
Cultura  de  la  Generalitat,  a  què  es  dediquen  aquests  diners  d’aquestes
subvencions?

Sí, les subvencions es dediquen a despeses de personal i a despeses corrents en
béns i serveis, com pot ser l’alarma o electricitat i els treballs de digitalització.

- Quin personal té assignat l’Ajuntament a la gestió del dia a dia de l’Arxiu?

Una persona dels serveis administratius.

- Quin protocol té definit l’Ajuntament per tal de que una persona pugui anar a l’Arxiu
Municipal a realitzar recerca o consultes?

L’accés  a  la  informació  de  l’Arxiu  es  fa  mitjançant  instàncies  adreçades  a
l’Ajuntament, on hi ha de figurar el motiu de la consulta i els documents a consultar.
Amb la petició feta, es concreta el dia i hora del peticionari per facilitar-li l’accés a la
informació.

- Es porta a terme un registre de visites o de les consultes que s’hi fan?

Sí.

-Quines actuacions es fan a l’Arxiu Municipal durant l’any?

Es gestionen les peticions de consultes que es fan, ja siguin externes o del personal
del propi Ajuntament, així com la digitalització de documents.
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- S’estan digitalitzant documents?

Sí, a través de la col·laboració amb l’Arxiu Comarcal del Baix Camp.

- Hi ha una memòria anual del que s’ha fet a l’Arxiu Municipal?

No, ja que no ho requereix cap norma o institució.

- S’ha valorat la possibilitat d’establir un conveni de col·laboració amb alguna entitat,
com per  exemple  pot  ser  la  Universitat  Rovira  i  Virgili,  per  tal  de  tenir  gent  en
pràctiques que puguin fer la gestió de l’Arxiu, sota supervisió de l’Ajuntament?

L’Ajuntament  de  Riudoms  acull,  mitjançant  convenis,  diferents  alumnes  de  la
Universitat  Rovira  i  Virgili  en  pràctiques,  però  aquests,  prioritzen  les  seves
pràctiques en altres àrees de l’Ajuntament.

2/. El Sr. Carles Garcia, regidor de Seguretat Ciutadana i Circulació, respon a les
preguntes formulades en relació amb els accidents a la carretera de Reus:

- L’Ajuntament de Riudoms ha pres alguna mesura, per exemple analitzar el punt on
s’ha produït per tal de treure’n conclusions i, si es dóna el cas, posar millores o
canvis per tal de prevenir nous accidents?

L’administració  responsable  d’aquesta  via  és  la  Generalitat  de  Catalunya.
L’Ajuntament de Riudoms no té ni autoritat ni capacitat tècnica per fer aquest tipus
d’estudis.

Pel que coneixem des de l’equip de govern, el servei de carreteres de la Generalitat
fa un seguiment de tots els accidents i actualitza permanentment les necessitats
tècniques  de  cada  dia  i,  per  tant,  en  cas  que  hi  hagi  d’actuar,  en  tindrem
coneixement com a municipi per on circula aquesta via.

3/. El  Sr.  Sergi  Pedret,  regidor  de  Serveis  Públics,  respon  a  les  preguntes
formulades en quant als solars utilitzats com aparcaments per a cotxes:

- Existeix algun tipus de regulació? L’Ajuntament té algun tipus de conveni amb els
propietaris dels solars perquè permetin l’accés a vehicles?

Des de fa un temps, la Regidoria de Serveis Públics està en converses amb els
propietaris. D’aquestes converses n’ha sortit  un conveni que recull l’ús d’aquests
espais per part de l’Ajuntament de Riudoms i que, un cop es resolguin els petits
temes que queden entre les parts, es portarà a aprovació.
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4/. El  Sr.  Jordi  Domingo,  regidor  de  Participació  i  Transparència,  respon  a  les
preguntes formulades en quant a transparència:

- L’Ajuntament de Riudoms està fent una valoració del seu portal de transparència,
seguint  l’indicador ITA2017? Si  és així,  quin percentatge d’emplenament,  segons
aquest  índex,  té  el  portal  de transparència? Quin percentatge d’emplenament té
cada família i subfamília de l’índex, que marca aquest índex?

L’Ajuntament  de  Riudoms  gestiona  el  portal  de  transparència  d’acord  amb  la
normativa  aplicable  en  aquesta  matèria  i  seguint  les  indicacions  d’organismes
supramunicipals que emeten criteri al respecte.

- Quantes visites úniques ha rebut el  portal  de transparència de l’Ajuntament de
Riudoms des de l’1 de gener del 2018 fins a l’actualitat?

4.054 visites úniques des de l’1 de gener fins el 30 de juny.

- S’ha valorat la possibilitat de fer un conveni amb algun centre educatiu per tal de
posar un becari que pugui fer les tasques d’actualització i posada al dia del portal de
transparència?

La responsabilitat de realitzar l’actualització permanent del portal de transparència,
recau en el personal de cadascuna de les àrees de l’Ajuntament de Riudoms, qui hi
diposita informació.
Per raons de protecció de dades,  cap becari  pot  tenir  suficient  nivell  d’accés al
sistema d’informació municipal per obtenir aquestes dades i penjar-les al portal.

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

1/. El  Sr.  Sergi  Pedret,  regidor  de  Serveis  Públics,  respon  a  les  preguntes
formulades sobre la comunitat del Pantà de Riudecanyes:

- En quina data es fa ver l’actualització del padró general per part de l’Ajuntament?
Qui va realitzar aquesta tasca com a representant del consistori? En cas que no
hagi  sigut  a  terme,  per  quins motius no s’ha fet  i  qui  ha pres aquesta decisió?
Quines finques estan associades a cadascun dels títols?

L’Ajuntament  de  Riudoms  és  membre  de  la  Comunitat  de  Regants  com  a
concessionari;  un  dels  tres  ajuntaments  que  tenen  drets  de  concessió  a  la
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Comunitat i no com a pagès. Per altra banda, està treballant amb l’ACA aquest tema
també.

- Quants drets de reg té actualment l’Ajuntament?

97

-  Quan  es  van  adquirir  aquests  drets  i  quin  cost  van  tenir  les  respectives
operacions?

Tots ells des de fa més de 12 anys: vuit al 1996, vuit al 1997, divuit al 1998, trenta-
quatre al 2004, vuit al 2005, quinze al 2005 i sis al 2006.

El cost de tots ells, donada l’antiguitat, encara no s’ha pogut recopilar. Quan es
disposi de la informació exacta, es facilitarà.

- Es fa un ús total de tots aquests drets per part de l’Ajuntament?

No, actualment estan a disposició de la Comunitat

- En quin període de l’any s’utilitza l’aigua associada a aquests drets?

No s’utilitza. Com s’ha dit, estan a disposició de la Comunitat.

-  Quin  és  l’ús  real  de  l’aigua  provinent  dels  drets  que  posseeix  actualment
l’Ajuntament?

Com s’ha dit, estan a disposició de la Comunitat, que els ha posat a disposició dels
regants pagesos.

- L’Ajuntament compra el m3 d’aigua a la Comunitat de Regants a un preu específic i
cobra a un altre preu la prestació del servei d’abastament als contribuents. S’entén
que podria haver un diferencial amb aquest preu i si s’utilitza per altres usos, en cas
que  això  sigui  així,  quin  és  el  balanç  econòmic  anual  en  valors  absoluts  i
percentatges d’aquestes operacions entre els diferents usos definits de l’article 2.2
de l’Ordenança?

El servei de proveïment d’aigua es totalment deficitari i no es cobreix la totalitat de
les despeses del mateix.

- Existeixen informes tècnics de part  de la Secretaria i  la Intervenció de Serveis
Jurídics sobre la legalitat i validesa jurídica de l’ús de l’aigua provinent d’aquests
drets de la Comunitat de Regants per part d’aquesta administració?
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L’Ajuntament de Riudoms declara anualment totes les fonts de proveïment d’aigua a
l’ACA,  qui  en  fiscalitza  el  seu  ús.  Per  tant,  no  es  requereix  d’informe  jurídic
addicional.

-  Atesa  la  situació  actual  i  l’escassetat  d’aigua  al  pantà  de  Riudecanyes,
l’Ajuntament  té  previst  i/o  ha  renunciat  als  drets  de  reg  i/o  a  la  concessió
administrativa?

Sí, l’Ajuntament ha posat a disposició de la Comunitat els drets.

- És una renúncia definitiva o temporal, atesa aquesta situació?

D’acord amb el procediment de la Comunitat de Regants, cal comunicar anualment
la decisió que es prengui al respecte i no es pot fer de caràcter permanent.

- S’ha exigit alguna compensació a algun dels organismes responsables, com ara la
Comunitat de Regants o l’Agència Catalana de l’Aigua?

Sí.

- En cas afirmatiu,  volem saber des de quan s’ha fet  efectiva aquesta renúncia,
davant de quin organisme s’ha notificat i quins documents ho acrediten.

A mitjans de maig, mitjançant el procediment de la Comunitat de Regants.

- En referència a la representació de la l’Associació Catalana de Municipis, exercida
pel Sr. Cruset a la darrera Junta de Desembassament a la Comunitat de Regants
del passat mes d’abril, volem demanar i clarificar quan i qui va acordar per part de
l’Associació  Catalana  de  Municipis  que  el  Sr.  Cruset  fos  el  representant  legal
d’aquesta a la darrera reunió de la Junta de Desembassament del passat 25 d’abril?
Per  tal  de corroborar  legalment  aquest  fet,  demanem que se’ns faci  arribar  una
còpia  de  l’acord  per  part  de  l’Associació  Catalana  de  Municipis,  on  hi  costi  la
delegació en representació del Sr. Cruset.

Com bé diu la pregunta, aquesta delegació la fa l’Associació Catalana de Municipis i
no l’Ajuntament de Riudoms, per tant, el que es demana no hi figura, ni ha de figurar
en el document municipal.

- Igualment,  demanem quantes vegades ha assistit  i  participar el  Sr.  Cruset a la
Junta de Desembassament abans de la data esmentada, i en representació de quin
estament, si ho ha fet? Per quin motiu va assistir i participar aquest últim cop?
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Com s’ha dit anteriorment, la representació és sempre en la plaça de l’Associació
Catalana de Municipis. Pel que fa a les assistències, quan es rebi resposta per part
de l’òrgan convocant, es posarà en coneixement dels grups.

2/. El Sr. Carles García, regidor de Seguretat Ciutadana i Circulació, respon a les
preguntes formulades sobre la simbologia en suport dels presos polítics:

-  Arran  dels  episodis  vandàlics  ocorreguts  al  municipi,  on  s’han  sobrepassat
propietats privades, la guàrdia municipal ha trobat persones retirant aquest material
en suport dels presos?

No, la retirada dels material de les propietats privades no s’ha fet a la vista de ningú
i, per tant, no s’ha pogut identificar per part de la Guàrdia Urbana.

- Tenint en compte que alguns dels materials retirats estaven en espais privats i, per
tant, les persones que hi van entrar ho van fer en propietat privada, s’han identificat
aquestes persones?

No, ja que la Guàrdia Municipal no ha rebut cap trucada, queixa o denúncia per part
de cap propietari.

- Sabem que hi ha particulars que han denunciat aquests fets. En cas que veïns
demanin la col·laboració o el suport de l’Ajuntament, quin serà el posicionament de
l’administració local en aquest sentit?

Qualsevol petició de suport per part dels veïns de Riudoms és atesa, estudiada i
resolta per intentar ajudar els veïns. En aquest cas, es procedirà també així.

- Respecte a la recent denúncia publicada per Ciudadanos, exigint la retirada de la
pancarta que actualment està situada a la façana de la Casa de la Vila -reclamant la
llibertat dels presos polítics-, quines passes s’han portat a terme per part del govern
local?

Cap, la pancarta segueix situada al mateix lloc.

- Quin posicionament i quina actuació es té previst respecte aquests fets en cas que
hi hagi un requeriment judicial que demani la seva retirada?

En cas  que  hi  hagi  un  requeriment  judicial,  serà  estudiat  i  s’hi  presentaran  els
recursos necessaris per tal de defensar el posicionament actual.
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3/. La  Sra.  Maria  Cros,  regidora  d’Informació  Municipal,  respon a  les  preguntes
formulades sobre la comunicació municipal i l’ús de perfils personals:

- Per quin motiu l’Alcalde felicita l’obertura d’uns comerços i d’altres, no? Perquè fa
aquest acte diferencial?

Bé, la veritat és que em sorprèn la pregunta, perquè justament fa referència al perfil
personal d’una persona del plenari i, com hem dit, és a nivell d’àmbit personal. El
que ens ocupa en aquest plenari, precisament, no és la comunicació personal sinó,
en tot cas, consultes sobre la comunicació de l’Ajuntament. Per tant, demanaria al
grup o a les persones que formulen aquesta pregunta que facin reflexió sobre si
pertoca o no al plenari. En tot cas, la nostra reflexió és que tots els regidors del
plenari, tots tretze, tenim autoritat sobre els perfils personals de cadascú, si així es
volen tenir, i no pertoca ni a la regidoria de Comunicació ni a l’Ajuntament, opinar al
respecte. Simplement per raons òbvies de llibertat d’expressió de cadascun dels
regidors d’aquest plenari.

4/. La Sra. Verònica Torres, regidora de Festes, respon a les preguntes formulades
en quant al Cavall dels Nebot:

- Existeix algun criteri, protocol o normativa que reguli quines són les actuacions on
hi participa? Què especifica sobre la participació d’esdeveniments de dins i fora del
municipi? Amb quin criteri participa o no quan hi ha col·lectius que ho demanen del
propi municipi?

Totes les peticions que ens arriben, les traslladem al grup de portants del Cavall
dels Nebot, i ells són els que gestionen la resposta.

- En quins esdeveniments ha participat darrerament i en quins té previst fer en un
futur?

Des de la passada Festa Major, el Cavall dels Nebot ha participat: a la Trobada de
Gegants de la Fira de l’Avellana, a l’aniversari dels Gegants del Pi a Barcelona, i a
la  festa  major  de  Tàrrega,  tot  i  que  va  ploure  i  no  van  poder  actuar.  I  ara,
properament, participaran en la Festa Major de Sant Jaume.

5/. El Sr. Xavier Gallego, regidor d’Urbanisme, respon a les preguntes formulades en
quant a l’edifici de les Monges:

- Quins criteris tècnics o polítics s’han tingut en compte per enderrocar parcialment
una  part  de  l’edifici  històric?  Per  quin  motiu  s’ha  optat  o  s’ha  cregut  prioritari
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enderrocar-lo,  i  fer  una  plaça-parc,  en  comptes  de  mantenir  l’antic  edifici,  que
coincideix també amb el recinte emmurallat? 

La decisió va ser adoptada mitjançant participació ciutadana i en el que un 52% de
centenars  de  participants  va  decidir  aquesta  solució,  en  front  del  48%  que
proposava enderrocar totalment l’edifici.

6/. La Sra. Mireia Massó, regidora de Sanitat, respon a les preguntes formulades en
relació amb el CAP:

- Arran dels desperfectes que durant dies hi ha hagut a la teulada, de qui depèn en
manteniment i reparació d’aquests desperfectes?

Única i exclusivament de SAGESSA.

- S’hi ha contactat i quina és la previsió d’actuar-hi?

Sí. Es va fer de manera immediata, tan pel que fa a la Guàrdia Urbana com pels
serveis tècnics municipals.

7/. La Sra. Maria Cros, regidora d’Ensenyament, respon a les preguntes formulades
en relació amb el gimnàs:

-  Un  cop  inaugurat  dintre  del  recinte  de  l’escola,  es  preveu  realitzar  actes  de
caràcter municipal més enllà de l’equipament com a ús escolar?

Sí, també.

- Es té prevista una regulació sobre aquest ús?

Sí, s’aplicarà el mateix procediment que a la resta d’equipaments municipals.

- I quina serà o es té pensada que sigui la funció d’aquest espai a la propera edició
de la Fira?

Doncs ampliar els metres quadrats d’exposició.

8/. El Sr. Jordi Domingo, regidor de Cultura, respon a les preguntes formulades en
relació amb el fons d’art municipal (quadres i obres de l’Ajuntament):
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- Arran de les reformes efectuades a l’Ajuntament i la Casa de la Cultura, volem
preguntar on s’han traslladat els diferents quadres i  obres que hi havia presents
anteriorment abans d’aquestes reformes a les dependències municipals?

Es van retirar per tal de preservar-los de les obres i actualment estan guardats en
l’Arxiu Municipal.

- Es té previst restituir-los allà on eren o per quin motiu no es preveu aquest fet?
Què es preveu, doncs, fer amb ells?

Tenint en compte criteris tècnics, els serveis tècnics municipals decidiran si un cop
acabades  les  obres,  aquest  quadres  encaixen  en  el  disseny  de  les  diferents
dependències municipals.

- Igualment, existeix un inventari d’elements artístics municipals on hi constin tan els
fons d’art, quadres, litografies, gravats, donacions, partitures, escultures? I en cas
negatiu, per quin motiu no existeix i perquè no s’ha n’ha fet un?

Quan un ciutadà fa  donació  o  dipòsit  d’un  quadre  o  un  bé artístic,  aquests  es
documenten  mitjançant  la  signatura  d’un  conveni  entre  les  parts  que  recull  les
característiques i el temps de durada d’aquest tràmit.

9/. El Sr. Sergi Pedret, regidor de Comerç Local, respon a les preguntes formulades
en quant a la caseta de la Plaça de l’Església:

- Està previst al contracte de l’actual licitador del bar del Casal Riudomenc poder
posar aquest tipus d’elements?

Qualsevol ciutadà o empresa pot sol·licitar a l’Ajuntament de Riudoms, com a tots
els altres, una ocupació de la via pública per tal d’exercir-hi una activitat.

- Quin protocol, quines actuacions estan previstes de cara a possibles queixes?

S’hi ha queixes, s’atendran i resoldran.

- Perquè no s’ha comunicat de forma prèvia a veïns i altres comerços i establiments
de la plaça?

L’ocupació de la via pública per part d’aquesta caseta, no requereix de comunicació
prèvia a veïns o altres comerços. De la mateixa manera que no ho requereix, i no es
fa, en els casos dels altres establiments comercials que ocupen la via pública.
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- I quin és el paper o quina és l’actuació que es preveu en el moment en el que a
plaça hi hagi la celebració que requereixi de tot l’espai, sigui per la Festa Major, amb
el Seguici, amb el Correfoc, sigui per Sant Joan o sigui per la sardinada i  per altres
esdeveniments que s’hi fan?

La pròpia autorització que es va concedir, recull el dret preferent que tenen sobre
l’espai  públic,  d’aquelles  activitats  realitzades  per  l’Ajuntament  o  bé  d’interès
general.

Bé doncs, havent contestat les preguntes i no havent-hi més punts en l’ordre del dia,
donem per acabada la sessió. Que tingueu una bona Festa Major. Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les dinou hores i cinquanta
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 Beltran

24
U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 19-07-2018.odt


