
EXTRACTE ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2017

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 Beltrán

       Ref.  PLE  07/17

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
del vespre del dia vint de juliol 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/. 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 18 de maig de 2017,
les quals es detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2017_05_12-01 12/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_05_12-02 12/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_05_12-03 12/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_05_12-04 12/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal
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2017_05_12-05 12/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_05_15-01 15/05/2017 Decret sol·licitant subvenció destinades a projectes i activitats culturals

2017_05_15-04 15/05/2017 Resolució d'alcaldia que aprova la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2017_05_15-05 15/05/2017 Decret fixant l'Orde del dia de la sessió plenària ordinària del dia 18 de maig de 2017

2017_05_16-01 16/05/2017 Decret ordenació pagaments relació 016/2017 i altres pagaments

2017_05_16-02 16/05/2017 Decret concessió llicencia tinença i conducció gos de raça potencialment perillosa

2017_05_16-03 16/05/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_05_17-01 17/05/2017 Resolució de compensació de deute pendent amb l’Ajuntament en concepte de factura

2017_05_17-02 17/05/2017 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament del deute

2017_05_17-03 17/05/2017 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament del deute

2017_05_17-04 17/05/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a la comunicació prèvia d'obres

2017_05_17-05 17/05/2017 Decret d’aprovació relació provisional d'admesos a la llar d'infants municipal curs 2017/2018

2017_05_17-06 17/05/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_05_17-07 17/05/2017 Resolució d'Alcaldia que dona l'assabentat a la comunicació prèvia d'obres

2017_05_18-02 18/05/2017 Decret de l'Alcaldia de nomenament de tinent d'alcalde com a alcalde accidental

2017_05_18-03 18/05/2017 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil

2017_05_18-04 18/05/2017 Decret ordenació de pagament relació 017/2017 corresponent a fiances expedients obres

2017_05_19-01 19/05/2017 Decret d’autorització ocupació via pública dia 27-5-2017 visualització partit de futbol

2017_05_19-02 19/05/2017 Decret d’adjudicació contracte menor serveis

2017_05_19-03 19/05/2017 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil  

2017_05_19-04 19/05/2017 Resolució acordant sol·licitar subvenció en espècie a la Generalitat de Catalunya 

2017_05_19-05 19/05/2017 Resolució sol·licitant subvenció exclosa de concurrència al Departament d'Ensenyament

2017_05_22-01 22/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_05_22-02 22/05/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat a la comunicació prèvia d'obres 

2017_05_23-01 23/05/2017 Decret d’inici d'expedient d'esmena de defectes per compliment dels requisits legals

2017_05_23-02 23/05/2017 Decret d’adjudicació, contracte menor, subministrament material de neteja

2017_05_24-01 24/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_05_24-02 24/05/2017 Decret aprovant definitivament el projecte bàsic i executiu per a la millora dels serveis

2017_05_24-03 24/05/2017 Decret alcaldia convocatòria Junta de Govern Local del dia 29/5/2017

2017_05_25-01 25/05/2017 Resolució d'Alcaldia que atorga llicència urbanística per a moviment de terres en una finca 

2017_05_25-02 25/05/2017 Decret d’inici d’expedient de restauració de la legalitat urbanística 

2017_05_25-03 25/05/2017 Resolució atorgant llicència urbanística d'obres per construcció d'un magatzem agrícola

2017_05_25-04 25/05/2017 Resolució atorgant llicència urbanística d’obres per construcció d'un magatzem agrícola

2017_05_26-01 26/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_05_29-01 29/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_05_29-02 29/05/2017 Resolució relativa a la reclamació dels rebuts d'aigua 

2017_05_29-03 29/05/2017 Resolució de compensació d'ofici del deute pendent dels rebuts per l'ús del camp de futbol

2017_05_29-04 29/05/2017 Decret d’ordenació de diversos pagaments

2017_05_29-05 29/05/2017 Decret de l'Alcaldia excloent una empresa per considerar-la que incorre en baixa anormal

2017_05_30-01 30/05/2017 Incoació expedient sancionador tinença gossos perillosos sense llicència

2017_05_30-02 30/05/2017 Resolució relativa a la rectificació d'ofici del rebut d'aigua del 1r trimestre 2017 

2017_05_30-03 30/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_05_31-01 31/05/2017 Decret d’inici de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança de civisme

2017_05_31-02 31/05/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_05_31-03 31/05/2017 Decret declarant caducitat exp 14/2017-Jur sancionador per manca llicència gos perillós

2017_06_01-01 01/06/2017 Decret sol·licitant subvenció destinada a projectes i activitats culturals

2017_06_01-02 01/06/2017 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a la comunicació prèvia d'obres

2017_06_01-03 01/06/2017 Resolució d’inici d’expedient de recuperació d’ofici el tram del camí Mas del Ninfle

2017_06_01-04 01/06/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_06_01-05 01/06/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_06_02-01 02/06/2017 Decret d’Alcaldia autorització ocupació via pública per la processió Corpus 18 de juny
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2017_06_02-02 02/06/2017 Decret d'ordenació de pagaments  núm. 00018/2017 i altres

2017_06_05-01 05/06/2017 Resolució d'Alcaldia que aprova la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2017_06_05-02 05/06/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_06_05-03 05/06/2017 Decret d’incoació inici expedient aprovació liquidació pressupost exercici de 2016

2017_06_06-01 06/06/2017 Decret concedint llicència d'ocupació temporal via pública per a la venda al detall d'articles

2017_06_07-01 07/06/2017 Decret de l'Alcaldia referent a la finalització de l'activitat de la Llar d'Infants Municipal 

2017_06_07-02 07/06/2017 Decret d’Alcaldia de convocatòria d’una mesa de contractació 

2017_06_07-03 07/06/2017 Decret d’Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern Local 12/06/2017

2017_06_07-04 07/06/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_06_07-05 07/06/2017 Decret Alcaldia aprovació liquidació pressupost 2016

2017_06_07-06 07/06/2017 Decret d’expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit

2017_06_08-01 08/06/2017 Resolució d'alcaldia que atorga llicència d'obres per a pavimentar camí d'accés a una finca

2017_06_08-02 08/06/2017 Decret d'incoació d'expedient de renovació, o caducitat, d’inscripcions padronals

2017_06_08-03 08/06/2017 Decret d’incoació d'expedient per a la comprovació periòdica de residència dels estrangers

2017_06_12-01 12/06/2017 Decret d’arxiu d’expedient per cessament d’activitat

2017_06_12-02 12/06/2017 Decret d’arxiu de l'expedient per cessament de l'activitat

2017_06_12-03 12/06/2017 Resolució que atorga llicència urbanística per a fer recreixement d’una tanca 

2017_06_14-01 14/06/2017 Decret d’Alcaldia d’adjudicació contracte menor de serveis

2017_06_14-03 14/06/2017 Decret aprovació incorporació romanents de crèdit procedents liquidació exercici de 2016

2017_06_14-04 14/06/2017 Resolució d'Alcaldia que deixa sense efectes una comunicació prèvia d'obres

2017_06_15-02 15/06/2017 Decret acordant trametre expedient 25/15-Jur al Jutjat Contenciós 1 de Tarragona

2017_06_15-03 15/06/2017 Decret de l'Alcaldia referent a la finalització de l'activitat de neteja de dependències

2017_06_15-04 15/06/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2017_06_15-05 15/06/2017 Decret d'incoació d'expedient per a l'establiment i fixació d’un preu públic

2017_06_15-06 15/06/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_06_19-01 19/06/2017 Decret sol·licitant subvenció a Diputació de Tarragona per actuacions protecció de la salut

2017_06_19-02 19/06/2017 Decret sol·licitant subvenció a Diputació de Tarragona per actuacions protecció de la salut

2017_06_20-01 20/06/2017 Decret concedint llicència d'activitat extraordinària de la Revetlla de Sant Joan amb foguera

2017_06_20-02 20/06/2017 Decret concedint llicència d’activitat extraordinària Festa de Barris 2017

2017_06_20-03 20/06/2017 Decret inici expedient 3a modificació de crèdits pressupost exercici 2017

2017_06_20-04 20/06/2017 Decret inici expedient operació endeutament a llarg termini pla inversions pressupost 2017

2017_06_21-01 21/06/2017 Decret convocant sessió ordinària de Comissió Informativa d'Hisenda i Governació

2017_06_21-02 21/06/2017 Decret convocatòria de la Junta de Govern Local del  dia 26/06/2017

2017_06_22-01 22/06/2017 Decret aprovant definitivament el projecte bàsic i executiu xarxa abastament aigua

2017_06_22-03 22/06/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_06_23-01 23/06/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_06_23-02 23/06/2017 Decret d’ordenació de pagament embargs a BASE

2017_06_23-03 23/06/2017 Decret ordenació pagament bestreta

2017_06_23-04 23/06/2017 Decret encomanant als Serveis Tècnics municipals la redacció d’un projecte tècnic

2017_06_26-01 26/06/2017 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute

2017_06_26-02 26/06/2017 Decret Alcaldia d’ocupació via pública del dia 15/08/2017 per processó

2017_06_26-03 26/06/2017 Decret d'Alcaldia fixant orde del dia sessió plenària extraordinària del dia 29/06/2017

2017_06_26-04 26/06/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2017_06_26-05 26/06/2017 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a la comunicació prèvia d’obres

2017_06_27-01 27/06/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_06_27-02 27/06/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_06_27-03 27/06/2017 Resolució d'Alcaldia d’atorgament llicència urbanística d'obres 

2017_06_27-04 27/06/2017 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil

2017_06_28-01 28/06/2017 Decret d’inici procediment per alteració qualificació jurídica d’un bé de domini públic

2017_06_28-02 28/06/2017 Decret d’adjudicació mitjançant contracte menor, del subministrament roba grup percussió 

2017_06_28-03 28/06/2017 Decret concedint llicencia extraordinària recreativa per  festa musical  de Barris 2017 
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2017_06_28-04 28/06/2017 Decret aprovant memòria activitat recreativa Rua de lluïment i ball de la Festa de Barris

2017_06_28-05 28/06/2017 Decret aprovació relació de factures número 0023/2017, 0024/2017 i 0025/2017

2017_06_29-01 29/06/2017 Decret d’aprovació inicial projecte bàsic i executiu construcció gimnàs a l'escola Beat 

2017_06_29-02 29/06/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_06_29-03 29/06/2017 Decret d’ordenació pagaments embargament sous a BASE

2017_06_29-04 29/06/2017 Decret d’ordenació pagaments relació factures 19/2017

2017_06_29-05 29/06/2017 Decret d'aprovació inicial del projecte construcció d'un gimnàs a l'escola Beat Bonaventura

2017_06_29-06 29/06/2017 Decret concedint llicència d'activitats extraordinària musical  al Parc de Sant Antoni-Barris

2017_06_29-07 29/06/2017 Decret convocant Junta de Govern Local extraordinària del dia 03/07/2017

2017_06_29-08 29/06/2017 Decret d’adjudicació contracte menor pel  subministrament de cadires per la festa major

2017_06_29-09 29/06/2017 Decret d’estimació reclamació responsabilitat patrimonial 

2017_06_30-01 30/06/2017 Resolució d'autorització temporal per ocupació de via pública amb una barra de bar

2017_06_30-02 30/06/2017 Resolució d'autorització temporal per ocupació de via pública amb una barra de bar

2017_06_30-03 30/06/2017 Resolució d'autorització temporal per ocupació de via pública amb una barra de bar

2017_06_30-04 30/06/2017 Resolució d'autorització temporal per ocupació de via pública amb una barra de bar

2017_06_30-05 30/06/2017 Decret d’autorització per ocupació via pública del dia 08/07/2017 al carrer Nou

2017_06_30-06 30/06/2017 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2017_07_03-01 03/07/2017 Decret d’inici expedient d’esmenes de defectes per compliment de requisits legals

2017_07_03-02 03/07/2017 Decret de nomenament de secretària accidental de l’Ajuntament de Riudoms

2017_07_04-01 04/07/2017 Decret d’aprovació de la memòria d’activitat extraordinària d’espectacles públics musicals

2017_07_04-02 04/07/2017 Resolució d'Alcaldia que atorga llicència urbanística d’obres

2017_07_05-01 05/07/2017 Decret de conformitat renovació comissió de serveis

2017_07_05-02 05/07/2017 Decret de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 10/07/2017

2017_07_05-03 05/07/2017 Resolució d’adjudicació contracte de subministrament de cadires actes Reviu les Places

2017_07_06-01 06/07/2017 Decret d'Alcaldia desestimant una reclamació patrimonial 

2017_07_06-02 06/07/2017 Decret d’autorització ocupació via pública realització sopar de veïns pg Germans Nebot

2017_07_06-04 06/07/2017 Decret d’adjudicació contracte menor de serveis, servei sonorització festa major

2017_07_07-01 07/07/2017 Decret de l'alcaldia nomenant els membres de la mesa de contractació del servei d'inspecció

2017_07_07-02 07/07/2017 Decret d’aprovació memòria activitat extraordinària acte presentació element festiu 

2017_07_07-03 07/07/2017 Decret d’autorització d’ocupació via pública el dia 09/07/2017 

2017_07_07-04 07/07/2017 Decret de rectificació de l'error material existent al Decret núm. 2017_05_17-03

2017_07_10-01 10/07/2017 Decret d’adjudicació contracte menor campanya publicitària Canal Reus TV

2017_07_11-01 11/07/2017 Decret d’autorització ocupació via pública dia 13/07/2017 sopar veïns

2017_07_11-02 11/07/2017 Decret de ratificació suspensió provisional obres 

2017_07_12-01 12/07/2017 Resolució de la comunicació de la cessió del dret de cobrament d'una factura

2017_07_12-02 12/07/2017 Decret de convocatòria Comissió Informativa d'Hisenda i Governació del dia 17/07/2017

2017_07_12-03 12/07/2017 Decret de contractació assegurança en cas de pluja per la Festa Major de Sant Jaume 2017

2017_07_13-01 13/07/2017 Decret de nomenant els membres de la mesa de contractació d’obres de construcció

2017_07_17-01 17/07/2017 Decret de convocatòria del Ple ordinari del dia 20/07/2017

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

2/. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER L’ANY 2018

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.- Fixar com a festes locals de Riudoms per l'any 2018 les següents:

– 25 de juliol de 2018, dimecres, Festa Major de Sant Jaume.
– 26 de novembre de 2018, dilluns, festa del Beat Bonaventura Gran.

Segon.-  Trametre  aquest  acord  amb  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies per tal de què procedeixi a la seva publicació.

3/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

3.1/  Moció  presentada pel  grup municipal  d’ERC-Avancem-AM referent  a  la
reinversió del  superàvit  a l’administració local  per a la  millora dels serveis
públics i l’execució d’inversions prioritàries

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

«L’entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera va
suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una
banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers, va
suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels comptes municipals. D’altra
banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de
la Constitució que posava els interessos dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una
vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els ajuntament es troben
amb la restricció de la regla de la despesa que limita l’increment dels pressupostos municipals al
creixement  de  l’economia  en  termes  de  PIB,  malgrat  que  la  pròpia  evolució  de  l’economia  ha
provocat un increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania.

Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma com una
eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-los en etapes
de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a
les economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de seguir aportant
recursos  per  donar  resposta  a  les  nombroses  necessitats  socials  existents,  així  com  a  la
implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica.

D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense considerar el
pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració, resultant aquesta
distribució  clarament  injusta  amb les comunitats  autònomes i  amb els  municipis.  En el  cas dels
ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa provoca
que  acumulin  superàvits  estructurals  que  després  serveixen  per  compensar  l’incompliment  dels
objectius de dèficit del propi Estat espanyol.

La  conseqüència  de  tot  plegat  és  que els  ajuntaments  porten  cinc  anys  consecutius  acumulant
superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los aturats als bancs.
L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB.
La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions.

El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de Ministres, no
incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, conservant només el petit marge
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per a inversions financerament sostenibles i  amb l’agreujant  que no serà d’aplicació fins que no
s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny.

Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per evitar els
excessos d’altres èpoques,  també entenem que aquestes normes han de ser  proporcionades i
coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els
ajuntaments  que  compleixen  els  requeriments  en  matèria  d’endeutament  i  tinguin  romanent  de
tresoreria positiu puguin  utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los a disposició de la
ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o bé per dur a
terme aquelles inversions necessàries per al municipi.

Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions d’euros, un
0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits.

Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum d’endeutament i
gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.

Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora canvis en la
destinació del superàvit  de les administracions locals i  que el  marge per a destinar a inversions
financerament sostenibles es veurà molt condicionat per l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels
pressupostos de l’Estat.

Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Riudoms proposa d’adopció dels
següents

ACORDS

Primer.  Instar al  Govern de l’Estat  que autoritzi,  de manera urgent,  que els ajuntaments puguin
reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 i que
aquesta  reinversió  no  computi  en  els  càlculs  per  al  compliment  de  la  regla  de  la  despesa  ni
l’estabilitat pressupostària.

Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio d’endeutament inferior
al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions
prioritàries, sense que aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa
ni  l’estabilitat  pressupostària,  computant  només  la  previsió  de  despesa  estructural  que  pugui
comportar la inversió.

Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de millors
serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les finances municipals.

Quart.  Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis,  a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies».

Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM,
referent  a  la  reinversió  del  superàvit  i  l’administració  local  per  a  la  millora  dels
serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries, i després del seu estudi i debat,
el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
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3.2/  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d’ERC-Avancem-AM  per  al
desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor

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

«Atès que el 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per
tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, per
aprofitar com a magatzem de gas un jaciment petrolífer esgotat; un gasoducte de 30 quilòmetres, i
una planta d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs, però físicament més propera
als nuclis de població catalans d’Ulldecona i Alcanar.

Atès que des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar i  de la
Ràpita,  així  com de  molts  altres  municipis  de  les  Terres  de  l’Ebre  i  del  Sénia,  i  també  per  la
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, moviment social que ha liderat l’oposició al projecte.
Han estat diverses les denúncies, al·legacions, queixes, mocions, preguntes i iniciatives que s’han
presentat des de diverses institucions exposant els dèficits, les mancances, les incògnites, l’opacitat,
els dubtes i les possibles irregularitats que oferia el projecte.

Atès que recentment es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria i Energia en què
es  detallava  com  l’empresa,  just  abans  de  començar  les  obres,  va  triplicar  el  cost  de  les
instal·lacions, i es va passar d’un pressupost inicial de 400 MEUR el gener de 2007 als 1.272 MEUR
de l’any 2010. A més, també es va saber que no hi va haver un sistema transparent d’adjudicació de
l’obra, de manera que, a la pràctica, va ser una ‘autoadjudicació’. Així va ser com només s’hi va
poder presentar una única empresa, l’ACS de Florentino Pérez, qui, a la vegada, era el principal
accionista de l’empresa gestora del magatzem de gas Escal UGS. Segons un informe redactat l’any
2012 per la Secretaria d'Estat d'Energia, pertanyent al Ministeri d'Indústria, l’empresa ACS podria
haver incrementat fins al 17 % el benefici industrial gràcies a la construcció del Castor.

El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i, després que
s’enregistressin  centenars  de  terratrèmols,  el  26  de  setembre,  el  Ministeri  d’Indústria  i  Energia
ordenava el cessament de l’activitat del magatzem de gas, una instal·lació que encara estava en fase
de proves i que, per tant, no estava operativa.

El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3 d’octubre del mateix any
el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual s’encarregava a Enagás la hivernació de
les instal·lacions del magatzem de gas Castor i s’aprovava el pagament, en el termini de 35 dies,
d’una  indemnització  a  l’empresa  concessionària  de  1.350  MEUR.  Aquesta  quantitat  més  els
respectius interessos durant 30 anys, la pagaran els consumidors mitjançant el rebut del gas.

Atès que el 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del Massachusetts Institute
of Technology (MIT), que  certificava allò que altres organismes i científics ja havien advertit
amb anterioritat; és a dir,  que la injecció de gas al magatzem submarí Castor va originar el
miler de terratrèmols. Cal recordar que la Declaració d’Impacte Ambiental de les instal·lacions del
Castor no va incloure cap estudi  per avaluar els riscos sísmics associats al  projecte,  malgrat  la
proximitat  d’una falla a la plataforma marina. I  això que tant  l’Observatori  de l’Ebre com l’Institut
Geològic de Catalunya i la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia havien apuntat i demanat
la necessitat de fer estudis detallats sobre el risc sísmic de l’activitat.

Atès que el mateix Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s’haurà
de desmantellar quan sigui segur i que continuarà en estat d’hibernació, això sí, amb un cost anual
de 15,7 MEUR que també recaurà en la factura del gas que paguen els consumidors. 

Atesa la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions marítimes i terrestres del
Castor, i de dirimir les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels que van autoritzar,
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tramitar,  gestionar i  aprovar la posada en funcionament del Castor, el Grup municipal d’Esquerra
Republicana a l’Ajuntament de Riudoms proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de gas submarí
Castor, que se segellin els pous i se’n desmantellin immediatament totes les instal·lacions marítimes i
terrestres,  com  també  que  es  reverteixi  als  propietaris  les  servituds  afectades  pel  gasoducte,
l’enretirada del gasoducte, la restitució ambiental i paisatgística dels espais afectats pel projecte i
l’estudi de rescabalament per afectacions, tant del projecte com dels terratrèmols, fins i tot en els
casos de lucre cessant de finques i empreses dels propietaris.

Segon.  Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa de seguiment de les
accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en formaran part els ajuntaments i
governs autonòmics directament afectats pels terratrèmols provocats pel Castor. 

Tercer.  Demanar  al  Govern  espanyol  l’elaboració  d’un  informe  jurídic  sobre  l’operativitat  de  les
instal·lacions del Castor, tant en el moment de l’inici dels terratrèmols com avui dia; d’una auditoria
tècnica del projecte, i d’un informe sobre l’estabilitat i el risc sísmic que  presenta actualment la zona
que va patir els sismes.

Quart.  Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació contractual,
administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas, perquè fiscalitzi tot el
procés economicoadministratiu relacionat amb el projecte, investigant-ne els costos, les despeses i el
dèficit generat per aquesta actuació.

Cinquè.  Demanar  al  Congrés  de  Diputats  la  creació,  en  seu  parlamentària,  d’una  Comissió
d’Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels que van
autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor i emprendre les accions
legals pertinents que se’n derivin.

Sisè.  Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre d’Energia, a
tots  els  grups  parlamentaris  del  Congrés  de  Diputats  i  del  Senat,  al  Tribunal  de  Cuentas,  a  la
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i al comissari de Medi Ambient de la Unió Europea».

Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM,
per al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor, i després del seu
estudi i debat, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de
la moció.

3.3/  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d’ERC-Avancem-AM  per  a
l’elaboració d’un Reglament Orgànic (ROM)

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

«En els darrers temps hi ha hagut una demanda popular clara per tal de superar la democràcia
representativa  i  augmentar  els  espais  de  participació  ciutadana  més  enllà  de  les  eleccions
periòdiques.
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Tot i que la Llei de consultes populars no referendàries de la Generalitat de Catalunya, que fixava el
marc  legal  per  a  la  realització  de  consultes  en  diferents  àmbits,  també en  el  municipal,  estigui
suspesa pel Tribunal Constitucional, és una llei de gran importància ja que marca el marc legal per a
la convocatòria de consultes, i  per exemple, en el seu article 35 es marca que en els municipis
d’entre 1.001 i 20.000 habitants, un 10% de les persones cridades a participar, amb un mínim de 150
signatures.

Atès  que  el  Grup  Municipal  d'ERC-Acord  Municipal  de  l’Ajuntament  de  Riudoms,  ha  sol·licitat
diverses vegades -a través de mocions, precs, comentaris o fins i tot en els discursos de presa de
possessió de l'alcalde i sessió constitutiva de la corporació-, l’inici d’un procés participatiu per a la
redacció  d’un  nou  Reglament  Orgànic  de  l’Ajuntament  de  Riudoms,  que  permeti  establir  els
mecanismes de caràcter democràtic i participatiu, ja que creiem imprescindible que un municipi de
més de 5.000 habitants disposi d'un Reglament Orgànic Municipal (ROM) que reguli els diferents
mecanismes de participació  com l’audiència  pública,  la  intervenció  en els  plens dels  ciutadans i
ciutadanes i, en definitiva, la regulació entre administració i administrats.
 
Atès que el desembre de 2014, el Grup Municipal d'ERC-AM va proposar un esborrany de redactat
compost per 83 articles, dividits en tres títols més un de preliminar i dos disposicions finals, que
pretenia ser la base per confeccionar un ROM que fos un instrument efectiu per al funcionament de
l'Ajuntament de Riudoms, i poder cobrir les mancances o buits legals en el desenvolupament dels
plens o en determinades situacions d'accés a la informació pels ciutadans.

Atès que tot  i  el compromís verbal del  grup de govern de CiU, en la sessió plenària del mateix
desembre, de comprometre’s a realitzar aquest ROM, observem com més de 30 mesos després,
encara no s’ha desenvolupat.

És per tots aquests motius que des del grup municipal  d’ERC-Avancem-AM proposem al ple de
l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.-  Accelerar la redacció del Reglament Orgànic Municipal  creant una comissió interna amb
membres dels tres grups municipals de la corporació, es comprometi a presentar en un termini no
superior als tres mesos una proposta base de programa de treball per al debat i la redacció definitiva
d'un Reglament Orgànic.

Segon.- Que aquest programa de treball compti amb un procés de participació ciutadana, facilitant a
tota la ciutadania i entitats municipals que puguin aportar propostes per a la redacció final d’aquest
ROM».

Se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM,
per a l’elaboració d’un Reglament Orgànic (ROM), i després del seu estudi i debat,
el Ple de l’Ajuntament acorda, amb els vots a favor dels Srs. Pere Campiñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot en contra del Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.

3.4/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM per a l’adhesió
al  Programa  d’Homogeneïtzació  dels  processos  i  mecanismes  interns  de
tramitació dels tributs i cotitzacions socials

El  Sr.  Alcalde explica  que aquesta  moció  no pot  ser  tractada en aquest  plenari
perquè  requereix  de  l'informe jurídic  corresponent.  De  fet,  informe d'intervenció,
perquè implica la signatura d'un conveni, i per tant, no pot venir acord de plenari
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adherir-nos en un conveni sense que hagi l’informe d’intervenció corresponent, que
justifiqui la validesa i la possibilitat d’aprovar aquest conveni.

Per  altra  banda també, deixar  constància que s’ha entrat  una moció en què es
refereix a dos annexos, els quals no figuren amb la documentació presentada i que
per  tant,  encara  més  difícil  poder  tractar  una  moció  en  què  es  refereix  a,
precisament, els dos convenis que s'haurien de signar els quals no s'han presentat.

En aquest sentit no es tracta i quedarà per una pròxima sessió la seva consideració
pel plenari.

3.5/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM per a la creació
d’un Reglament de consultes populars no referendàries

El  Sr.  Alcalde  explica  que amb la  mateixa  fonamentació  hi  ha  l'altra  moció  que
s’havia  presentat,  què  és  la  creació  d'un  Reglament  de  consultes  populars  no
referendàries, presentada també pel Grup d'Esquerra, que a diferència de l'anterior
que requeria de l’informe d'intervenció, aquesta requereix de l’informe de secretaria,
i per tant també, com s'ha explicat al portaveu del grup, anirà en el següent plenari,
si el grup corresponent decideix mantenir-la viva i que es posi consideració del Ple.

Per tant,  aquesta moció no es tracta i  queda pendent per a una propera sessió
plenària.

4/. ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

5/. PRECS I PREGUNTES

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

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

Tenim tres bateries de preguntes sobre tres temes i un prec.

5.1.1/ El primer és en relació a la presentació pública el passat dissabte 8 de juliol
del  nou  element  festiu  riudomenc,  el  Cavall  dels  Nebot,  tenim  una  sèrie  de
preguntes:
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- Quant de temps fa que l'equip de govern va decidir un nou element festiu? i perquè
es va escollir la figura d'un cavall i no d'altres animals reals, també inclosos dins del
bestiari medieval del model etnogràfic del camp de Tarragona, com ara l’àliga, el
bou, camell, lleó, mulassa ? O de tipus fantàstic, com la cucafera, la víbria o el drac
per citar alguns exemples?
- Qui va recomanar que el nou element festiu portés el nom del Cavall dels Nebot?
- Quan es va contactar amb l'escultor «.....» ? I qui va decidir donar les directrius i
mides finals de l’element festiu a l’escultor?
-  Qui  va  recomanar  les  mides  finals  del  cavall?  Responen  a  alguna  necessitat
manifesta dins del seguici?
- Quin ha estat  el  cost  final  detallat,  especificat  per partides,  de construcció  del
Cavall dels Nebot?
-  L’Ajuntament  s'ha  fet  càrrec  de  les  despeses del  vestuari  dels  portants  i  dels
caminants dels  familiars del Cavall dels Nebot? Si és així, quin ha estat el cost final
del vestuari dels portants i dels familiars?
- Quants vestuaris s’han comprat o demanat?
- Quin cost ha tingut per les arques municipals la presentació de l'acte del passat dia
8 de juliol?

5.1.2/ En relació amb la situació dels vigilants de seguretat de Riudoms, amb la
incorporació de nous agents dins del cos.

- Quantes persones formen l'actual plantilla de vigilants de seguretat de Riudoms?
- Quants d'aquests vigilants es troben actualment de baixa?
- Qui desenvolupa les funcions de coordinador dins de la plantilla de vigilants?
- Ens poden detallar els motius de baixa de cadascun dels vigilants que estan de
baixa?
- Les noves incorporacions dins del cos de vigilants ho són de manera provisional, o
formaran part de la plantilla una vegada es vagin incorporant els agents que estan
de baixa?
- Es té pensat ampliar el cos de vigilants dins d’aquesta legislatura? 
- L’equip de govern té la intenció de crear dins d'aquesta legislatura el cos de policia
local? S'ha fet cap pas en aquest sentit?
-  I  l'última,  quantes  vegades  s'ha  reunit  la  Junta  de Seguretat  Local  en  aquest
mandat ? I en quines dates, sí és que s'ha reunit?

5.1.3/ Sobre l’Ordenança de solars se'ns ha informat que s’havien enviat una sèrie
de cartes als propietaris de solars:

- Podríem saber quina resposta s'ha tingut de les cartes enviades ? I si s'ha realitzat
algun tipus d'actuació?  
- I també, si s'ha netejat per part de l'Ajuntament, i s'ha passat factura als propietaris
dels solars que no els estan netejant?

5.1.4/ I  per  últim  un  PREC,  i  és  que  els  regidors  de  Govern  publiquin,  amb
independència del registre d’interessos, que ja és obligatori, la seva agenda política.
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5.2/  La Sra. Roser Torres, portaveu del grup municipal de la CUP exposa les
següents preguntes i precs:

La Sra. Roser Torres diu que abans de començar, com és força llarga la bateria de
precs i preguntes, en el cas que n'hi hagi alguna; en el primer prec ja fa referència
amb això que us diré ara però, ho dic perquè sinó cal  que les apunteu, perquè
nosaltres  demà mateix  les  enviarem a  secretaria,  com venim fent  en  els  últims
plens, perquè les pugueu tenir digitalment.

5.2.1/ PREC:  Veient la dinàmica actual, de l'equip de govern, respecte a la resposta
a les preguntes formulades per l'oposició, per les quals hem d'esperar, un mínim de
2 mesos a que hi hagi la convocatòria del proper ple ordinari per rebre contestes. 

Veient que moltes de les preguntes realitzades no necessiten cap cerca d'informació
addicional i a més, són del tot conegudes per part de l'equip de govern, atès que es
tracta d'actuacions recents o de molt fàcil resposta (es respondrien amb un sí/no). 

Demanem  que  es  responguin  en  la  mateixa  sessió  plenària,  sense  necessitat
d'espera a la celebració de la propera sessió, ja que es tracta d'informació rellevant
que moltes vegades té a veure amb l'actualitat local, i per tant, és quan aquesta té el
màxim interès. 

I demanem també que se’ns enviïn per escrit les respostes que no es donen en el
mateix ple (per motius de consulta de dades) en el moment que les hagin respost en
sessió plenària, i així no haver d’esperar a tenir-les dos mesos més perquè estiguin
aprovades en l’acta, perquè les tinguin per escrit.

5.2.2/ PREC:  Veient  que s'ha acceptat  en part  algunes de les  demandes sobre
l'enviament de la documentació en format digital, juntament amb les convocatòries. 

Atès que aquesta tramitació es fa de forma externa, utilitzant i penjant la informació
al núvol, a la qual cal accedir a través d'un enllaç.

Atès que aquest enllaç presenta deficiències de durabilitat per una ràpida caducitat
que no permet la consulta de forma permanent.

Atès que a nivell tècnic l'escanejat de documentació requereix de molt espai, la qual
cosa  fa  impossible  adjuntar  la  documentació  de  forma  segura  a  través  de  la
plataforma e-Notum.

Atès des d'alcaldia  i  secretaria  es  disposen de signatura electrònica,  i  que com
Ajuntament caldria vetllar  per implantar i  promoure el  seu ús el  màxim possible,
demanem:
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-  que  des  de  l'alcaldia  i  secretaria  s'utilitzi  de  forma  permanent  la  signatura
electrònica de documents i es doni un impuls definitiu per millorar la tramesa de la
documentació en format  digital. 

5.2.3/ PREC: Veient el recent funcionament de les comissions informatives, on no es
permet la consulta o formulació de preguntes relacionades amb els temes que li són
competència, i veient a més, la manca de rigor en moltes de les respostes que es
donen durant la celebració dels plens, i amb la  intenció de facilitar la feina dels
tècnics i el funcionament ordinari de les sessions plenàries; demanem que es pugui
presentar, atendre i contestar les preguntes relacionades amb les matèries i temes
objecte de les diferents comissions informatives, coincidint amb les convocatòries i
la  celebració  d'aquestes,  atès que tenen una periodicitat  més regular  i  tenen la
presència de professionals tècnics que poden donar-hi resposta. 

5.2.4/ PREC:  Atès que darrerament, per tal d'anunciar públicament la presentació
del nou cavall dels Nebot, la pantalla digital de la plaça ha mantingut durant uns dies
un rellotge mostrant  el  compte enrere per  a  la  data de presentació  pública que
també es va fer a la mateixa plaça. Per tot això, i veient que molts altres municipis i
ciutats, com Reus, Berga o Sant Cugat ja han fet aquest pas, i per tal de promoure i
incentivar  la  participació tot  comprometent-se públicament  amb la  celebració  del
referèndum el proper 1 d'octubre, demanem que l'Ajuntament faciliti la instal·lació i
visualització  d'un  comptador,  indicant  dies,  hores  i  minuts  restants  fins  a  la
celebració del referèndum del 1 d’Octubre.

5.2.5/ PREGUNTES: SOBRE LA GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL 

Atesa la resposta facilitada en l'anterior ple ordinari, i veient que des de l'equip de
govern no se'ns ha facilitat cap informació al respecte volem preguntar:

- Quin ha estat el procés per determinar la gestió de la piscina municipal per aquest
any?
- En base a quins informes s'ha fet?
- Existeix algun conveni/contracte entre l'Ajuntament i l'entitat que ho gestiona?
- Per quins motius no ha estat informat prèviament en cap òrgan de l'Ajuntament,
com si ha passat altres anys?
-  Respecte  al  seu  funcionament  ordinari;  a  càrrec  de  qui  van  les  despeses  de
personal  que  hi  treballa  i  que  garanteix  el  seu  funcionament  (socorrisme,
manteniment, control accés...)?
- Quina relació laboral tenen amb l'ajuntament?
- Existeix algun cànon, taxa o tribut municipal que es cobri  per a l'explotació del
servei a l'entitat gestora?
- Atès que es tracta d'una instal·lació municipal, de quina forma es determina el preu
de l'entrada? Sota quins criteris s'estableix aquest preu? Existeixen diferents tarifes,
abonaments o descomptes, segons la tipologia d'usuari?
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5.2.6/ PREGUNTES: SOBRE LA PROMOCIÓ TURÍSTICA 

Després de molts anys de funcionament de la Fundació, finalment s'han programat
un calendari anticipat per poder fer visites guiades a la Casa Gaudí, les quals són
publicitades per l'Ajuntament, a través de la pantalla digital de la plaça i a la pàgina
web de l’ajuntament. 

- Volem preguntar per quins motius s'ha retirat la cartellera existent a l'entrada de la
casa museu?
- Quina difusió més es té previst fer de les dates d’obertura de la casa o de com
contactar per a fer visites? Es preveu fer-ne difusió a través de la resta de mitjans
municipals (BIM o postals de festes)? O es preveu fer-ne difusió en altres mitjans o
espais de promoció i comunicació externs (revistes, materials promocionals...)?

5.2.7/ PREGUNTES: SOBRE ELS MIRADORS 

Segons la  informació facilitada en la  comissió  informativa d'urbanisme, es tenen
previstes actuacions per adequar alguns espais al voltant de la Riera de Maspujols,
per tal de formar part de la Ruta de Miradors del Baix Camp. 

- En quin estat es troben aquestes actuacions i previsions?
- Quin és el termini d'execució d'aquestes?
- Quines accions de difusió i promoció es faran a nivell turístic? S'ha demanat i/o es
preveu algun ajut o subvenció per aquestes actuacions?

5.2.8/ PREGUNTES: SOBRE EL SERVEI DE GRUA 

Recentment hem pogut  veure que es preveu l'externalització  del  servei  de grua
municipal al poble. 

- Per aquest fet volem saber des de quan es disposa d'un vehicle de grua propi, és a
dir, de caràcter municipal?
-  Quan  i  per  quins  motius  es  va  acordar  la  compra  d'aquest  vehicle?  Aquesta
compra va anar associada a algun estudi  previ que determinés la necessitat  del
servei, i sobretot la compra del vehicle?
- Quina era la modalitat de gestió d'aquest servei anteriorment?
- Es disposa de dades o memòries descriptives del servei al llarg dels anys anteriors
(nombre d'actuacions,  recaptació,  sortides,  manteniment,  cost  associat  al  servei,
personal adscrit al servei...)
- Per quin motiu s'externalitza el servei de grua municipal?

5.2.9/ PREGUNTES: SOBRE EL NUCLI ANTIC 

- Pel que vam poder saber en l'anterior ple i en les comissions prèvies, es preveuen
un seguit d'actuacions importants als carrers del nucli antic. Per aquest motiu ens
agradaria saber si s'han convocat o reunit, o es té previst fer trobades amb els veïns
dels Carrer Major i Sant Pere?
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-  S'ha  avaluat  o  es  tenen  dades  de  l'estat  actual  del  parc  d'habitatges  i  locals
comercials al nucli antic?
- Es té  prevista  alguna actuació,  més enllà de les ajudes,  per  tal  d'incentivar  la
rehabilitació d'habitatges i locals al nucli antic?
-  Des  del  govern  s'han  reunit,  han  convocat  o  han  parlat  mai  amb els  veïns  i
propietaris que disposen d'habitatges i locals al nucli antic, per escoltar les seves
demandes i propostes?
- S'ha fet alguna previsió o es té alguna proposta per reunir-se amb propietaris de
cases i local buits per incentivar el seu arranjament?
- En quin estat es troben i  quins són els treballs realitzats en matèria d'ajuts al
lloguer?
-  Tenen  previst  convocar  a  la  resta  de  partits  per  poder  fer-hi  aportacions?  

5.2.10/ PREGUNTES: SOBRE SEGURETAT

- Quina és la darrera vegada que es va convocar i reunir la Junta de seguretat local?
- Al (BIM núm. 106 – i en acta ple 03.09.15), ERC-Av feia diverses propostes al
respecte i també hi havia prevista una moció que finalment es va retirar de l'ordre
del dia perquè ERC-Av així ho va acordar amb l'equip de govern. Quins avenços
s'han realitzat des de llavors?
- Han treballat aquest aspecte conjuntament amb ERC-Av des de la retirada de la
moció esmentada? 
- En quin tràmit o estat es troba l'expedient sobre la presumpta implicació dels dos
agents del servei de vigilants en un acte delictiu?
- Quina previsió de terminis hi ha per a la seva reincorporació? 

5.2.11/ PREGUNTES: SOBRE LA WEB D’ENTITATS DE RIUDOMS

-  Quina  és  la  valoració  de  l'Ajuntament  respecte  la  implantació  del  espai  web
www.entitatsderiudoms.cat quan es celebra un any que s'ha posat en funcionament?

- Es pot comprovar que els únics actes que han estat difosos a través de la pàgina
web han estat competicions esportives, concretament futbol. L'Ajuntament s'ha reu-
nit novament amb les entitats per fer una valoració conjunta i aconseguir millorar la
implicació de les entitats?

5.2.12/ PRECS: SOBRE LA TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

1)  Demanem  que  s’incloguin  els  resultats  de  la  consulta  2016  a  l’apartat  de
Participació Ciutadana del web municipal.
- Pregunten si existeixen o estan definits els mecanismes d'avaluació i justificació de
l'ajut  concedit  per  tal  de  determinar  el  compliment  dels  projectes  i  iniciatives
premiades? En cas afirmatiu, quins són, qui i com s'han decidit?

2) Demanem l'actualització de l'apartat d'organització municipal, on encara apareix
el Patronat de la  la Fira de l'Avellana, atès que aquest ja no existeix.
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Alhora que demanem l'actualització del portal que un cop dissolt el Patronat aquest
no hauria de ser present, o com a mínim amb informació útil  sobre les dates de
celebració, anunciant la sol·licitud d'espais. 

5.2.13/ PREGUNTES: SOBRE LA BIBLIOTECA 

- S'han ampliat els horaris d'obertura durant l'època d'exàmens? En cas afirmatiu,
amb quina freqüència (amb un detall  dels dies i hores, si us plau...) i  sota quins
criteris s'ha escollit aquests horaris?
- S'ha consultat als estudiants, als centres o a les associacions de pares de forma
prèvia?

5.2.14/ PREGUNTES: SOBRE L’IBI

- Segons hem pogut saber, l'ajuntament ha fet el cobrament, a través de Base, d'una
part  del  fraccionament del  rebut  de l'impost de béns immobles poc abans de la
resolució  de  la  gerència  del  cadastre  hagi  efectuat  modificacions  a  la  baixa.
Entenent que això ha estat notificat, com es preveu fer el retorn (si cal amb caràcter
retroactiu) dels imports pagats per la ciutadania? 
- Es preveu notificar-ho als veïns afectats ?
- S'ha pensat en un calendari o terminis, quin es preveu?
- En relació a les reclamacions per tal  de demanar la revisió i  modificació de la
classificació del sòl urbanitzable no desenvolupat, equiparant-lo a sòl rústic atès que
no disposa dels serveis essencials, en quin estat es troben aquesta reclamació i
alhora, aquestes revisions?
-  Es manté  contacte  i  seguiment  amb el  cadastre  per  garantir  que es  realitzen
aquestes gestions?
- Quin és el paper de l'ajuntament en aquest assumpte? 

5.2.15/ PREGUNTES: SOBRE LES PLAGUES 

- Veient que, com altres anys s'han sol·licitat ajuts, dins la convocatòria d'actuacions
de salut pública com ara el control de plagues, ens poden detallar quines actuacions
s'han realitzat per al control del mosquit tigre, a banda de la informació que s’ha fet
arribar a la ciutadania?
- I quina es la previsió d'actuacions futures?
- I en el cas de les colònies de gats, quines actuacions s'ha realitzat? Quines es té
previst realitzar en el futur?
- Es disposa d'alguna memòria, projecte o previsió que inclogui la descripció de les
actuacions, el seu termini d'execució, la seva priorització i el seu pressupost?

Per  tot  això,  fem un  PREC per  tal  de  tenir  accés  a  les  memòries  justificatives
d'aquestes subvencions i alhora sol·licitem que aquesta informació sigui tractada en
a comissió  informativa corresponent  per tal  de poder-hi  fer  aportacions,  i  el  seu
seguiment i fiscalització. 
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5.2.16/ PREGUNTES: SOBRE LES ESCOLES 

- Un cop sol·licitada i acceptada la desafectació de les dues plantes superiors de les
escoles velles, quina és la intenció de l'equip de govern de fer-hi?  
- Es té prevista alguna actuació concreta, o pel contrari, passarà a ser un nou edifici
municipal tancat i sense cap  ús? 
- S'ha previst la participació de les entitats i la ciutadania per decidir-ne el seu ús i
contingut?
- Es té prevista alguna obra, reforma o rehabilitació dels espais per tal de garantir-ne
l'accessibilitat? 

5.2.17/ PREGUNTES: SOBRE LA FIRA DE L'AVELLANA 

Un  cop  dissolt  el  patronat  i  assumides  totalment  les  competències  des  de
l'Ajuntament, s'ha notificat als membres del Patronat la seva dissolució? Si és que
sí, quan s’ha fet? 
- Quin és el paper que poden jugar i desenvolupar aquests membres del Patronat?
- Actualment quin és el funcionament per tal de garantir l'organització de la Fira?
- De quina regidoria depèn aquest esdeveniment i la seva organització? de quina
manera  i  com s'afronta,  a  nivell  municipal  i  de  participació  dels  agents  externs
l'organització de la Fira?
- Respecte a l'anterior Comitè organitzador, encara existeix? Es continua convocant i
treballant?  Han  variat  els  seus  membres?  Es  preveu  la  seva  modificació  o
ampliació? En cas que encara existeixi, qui i com s'escull? Com s'organitza? Quan i
qui el  convoca? Es pren acta de les reunions que realitza? Les seves decisions
tenen caràcter vinculant? S'ha previst la participació del comerç local, les entitats
locals,  els  establiments  de  restauració  en  l'organització  de  la  Fira?  De  quina
manera?
-  S'han  convocat  o  s'han  recollit  les  seves  aportacions  i  propostes,  i  de  quina
manera? 
- Actualment com es determina i regula a nivell intern, des d'un vessant organitzatiu,
l'organització de tot el certamen firal, pel que fa a la seva distribució espais, l'elecció
del programa d'actes, etc?
- Existeix la figura del director? Quines són les seves funcions? Com es regulen i
s'avaluen?
- Quin és el pressupost destinat a l'organització de la Fira 2017?
- Quina és la previsió d'ingressos i despeses?
- Un cop finalitzada, quina és la forma d'avaluació prevista?

5.2.18/ PREGUNTES: SOBRE LA FESTA MAJOR 

- Per quin motiu apareixen les dates del 21 al 25 de juliol de la Festa Major, quan els
actes s’acaben el dia 23?
- Qui i com ha estat l’assessorament des del punt de vista tradicional i històric per la
creació de la realització de la figura d'un cavall? Qui ho va decidir? I  si existeix
algun estudi o treball  que ho pugui acreditar a nivell  tècnic, acadèmic, cultural  o
social?
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- Quina ha estat la regidoria promotora dels nous canvis dins la festa major? Cultura
o Festes? O bé es tracta d'una proposta de l'alcaldia?

Tornant al tema del nou cavall dels Nebot, volem aclarir i que se'ns contestin les
següents preguntes:

- Per quins motius està associat a la nissaga Nebot? Per què s'ha fet amb aquestes
dimensions? 
- Quin ha estat el cost del Cavall dels Nebot? Quin ha estat el cost total associat a
l'acte  de  presentació  del  Cavall  (incloent  detalladament  els  imports  de  totes  les
actuacions com ara  la  realització  de la  caixa,  l'actuació  del  club  super3,  lloguer
sonorització i il·luminació, edició de fulletons, hores de treball de la brigada...)? 
- On es guarda actualment el Cavall?
- A nivell intern, com s'organitzen els membres portadors dels cavall?
- Saben si existeix la voluntat de creació d'una nova entitat?
- Sobre el vestuari que llueixen els membres i portants que acompanyen el Cavall
dels Nebot, com, quan i qui ha decidit la tipologia i model de vestuari? Quin cost ha
tingut? Com s’ha sufragat aquest cost? 
- On es preveu la seva ubicació definitiva, si és que se'n preveu? atès que fa uns
any i escaig vam poder veure la restauració dels nous capgrossos, i lamentablement
a hores d'ara encara no tenen cap lloc on poder estar exposats de forma segura,
(com si, per fi ha passat amb els gegants, després de molts anys) per tal de que
puguin ser visibles, exposats i conservats de forma segura, com ha de ser. És veritat
que  està  ubicat  a  la  nau  municipal  o  pel  contrari  es  guarda  en  una  propietat
particular? 
- I respecte la resta d'elements de nova creació que formaran part del nou seguici
(balls,  capgrossos  infantils  i  percussió)  quina  és  l'actual  forma  d'organització
interna? Tenen previsió de crear una associació o entitat? La gestió serà assumida
directament  per  l'Ajuntament,  existeix  algun  portaveu/representant  de  cada
col·lectiu? I respecte als vestuaris: quina ha estat la forma de provisió d'aquests?
Qui n'ha assumit els costos d’aquests i dels costos associats a la seva posada en
marxa. 
- Respecte a l'acompanyament musical; i  veient que tant Diables i Diablons com
Gegants i Capgrossos porten els seu propi acompanyament musical, i en canvi les
propostes de nova creació no, volem preguntar i aclarir com, quan i sota quin criteri
es preveu la contractació dels acompanyaments musicals dels nous elements del
seguici  festiu  (grallers  pels  balls,  banda pel  cavall,  etc...)?  I  quin  és  el  preu de
cadascun d'aquests grups d'acompanyament musical?

- Volem preguntar de forma separada quins han estat els imports i el cost detallat,
assumit per l'ajuntament per tal de desenvolupar els següents actes: 

- Diferents vídeos promocionals de la festa (Sant Jordi, Sant Joan, Barris)
- Pirotècnia tronada inici festa (divendres 21)
- Actuació musical de divendres 21
- Espectacle infantil de Kromacolors
- Acompanyament musical (dissabte 22) Bandsonats

18



- Espectacle infantil de Jaume Barri
- Concert i Ball Orquestra Melodia
- Ulé Barraques (divendres i dissabte), els grups, el so, la il·luminació, seguretat i
ambulàncies...
- Pirotècnia actuacions diables (divendres i dissabtes) (carretillada, infantil, correfoc i
seguici)
- Samarretes i esmorzars de la bicicletada
- Actuació Unió Musical Masdenverge (seguici + concert)
- Acompanyament musical balls (cercolets, valencians i gitanes)
- Acompanyament musical Va de Vent

5.2.19/ PREC: SOBRE L’ORGANITZACIÓ DEL SEGUICI FESTIU 

Atenent  les demandes i  queixes d'algunes entitats  i  persones que tenen previst
participar  del  nou  seguici,  previst  pel  diumenge  a  la  tarda/vespre,  i  ateses  les
respostes  i  contestes  rebudes  per  part  del  propi  alcalde  en  les  reunions  de
preparació, fem el següent PREC:

Demanem  que  l’Ajuntament  aporti  aigua  pels  diferents  participants  del  seguici
donada la llarga durada que tindrà l’acte.

5.2.20/ PREGUNTES: SOBRE LA GESTIÓ DEL CEMENTIRI 

Veient l'allau de queixes veïnals respecte al  servei  per les gestions relacionades
amb  el  cementiri,  a  les  quals  des  de  l'Ajuntament  s'al·ludeix  a  la  jubilació  de
treballadors públics, i veient el temps que fa d'aquest fet, i la manca d'operativitat i
de solucions respecte a la delegació de feines o reorganització del servei, volem
preguntar:

-  Quin és l'estat  d'operativitat  per gestionar el  servei  de cementiri  (altes,  baixes,
nínxols, canvis de nom, etc....)
- Sobre quin departament municipal recau aquesta delegació?
- Quines accions de planificació s'han efectuat des de la jubilació del treballador
municipal que anteriorment feia aquesta feina?
- Quines previsions, calendari té l'equip de govern per subsanar i fer operatiu aquest
servei?

Per tot això formulem el següent PREC: demanem que es treballi de forma urgent
per  garantir  el  servei  i  les  gestions  oportunes  relacionades  amb  el  cementiri
municipal vers la ciutadania. 

Finalitzades  les  preguntes,  el  Sr.  Alcalde,  abans  de  passar  a  les  respostes  a
preguntes, i com sempre dic, perquè no es mal interpreti qui segueix el plenari per
les xarxes en què es publica la totalitat del plenari,  el prec de respecte una resposta
de l'Alcalde en una reunió de treball per l'organització del seguici, quan cap dels que
efectuen aquest prec hi eren presents, sobta quan, a més a més, això no coincideix
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amb la realitat. L’Alcalde, evidentment, no va dir que no hi hauria aigua pel seguici.
Tot al contrari, hi ha un sistema organitzat per proveir aigua als membres del seguici;
per tant, agrairia que quan posen en boca de l'Alcalde o de qualsevol membre del
plenari algunes afirmacions, es faci amb la certesa de que no ha sigut d'aquesta
manera i no pas el contrari.

5.3/ Respostes a les preguntes formulades pels grups municipals en l’anterior
sessió plenària ordinària:

A continuació, es passa a respondre les preguntes per aquest plenari. 

Preguntes d'ERC/Avancem/AM. Algunes, atès que no hi ha el regidor de l’àrea les
respondrà el portaveu del grup de govern:

-  Respecte  del  Campionat  d'Espanya  de  futbol  sub-12,  quina  valoració  fa
l'Ajuntament d'aquest esdeveniment?
El Sr. Jordi Domingo respon dient que, molt positiva, va portar molta gent a Riudoms
i durant un cap de setmana va potenciar el nom del poble a través de múltiples
canals.

- Es va convidar a participar-hi a tot el comerç local? s'han reunit després de l'acte
aquest amb el comerç per valorar-ho?
El Sr. Sergi Pedret respon dient, que a tot el comerç local de mostrador que la seva
activitat fos compatible amb la concessió que hi ha concedida a les instal·lacions
esportives. 

- L’equip de Govern esperava més participació o bé més quantitat hagués resultat
un problema pel tema d’ubicació? 
El  Sr.  Pedret  respon:  la  participació  va  ser  l’esperada.  Si  hagués  hagut  més
participació s’hauria buscat una ubicació hagués permès ser-hi a tothom.

- La ubicació dins del recinte esportiu, penseu que és el més apropiat?
El Sr. Pedret respon: amb el número de participants que hi va haver, aquesta era la
millor ubicació per tal dubte i la màxima permissió dels comerços.

- S'ha pensat en reubicar-los en una altra part del recinte?
El Sr. Pedret respon: en cas que hi hagi més demanda d'espai es buscaria una nova
ubicació.

- Respecte la casa Gaudí,  la casa Gaudí  va tenir  uns horaris de visita tal  com
s'havia acordat  amb les reunions del  Patronat? Van funcionar  les visites? Es té
informació de la participació ciutadana?
La  Sra.  Mireia  Massó  respon  dient  que  sí.  Es  va  obrir.  De  les  instal·lacions
esportives no hi va assistir-hi ningú. Es va constatar que diferència d'altres ofertes
locals, com és la comercial i la gastronòmica, en aquest tipus d’esdeveniments no
encaixen amb les demandes dels visitants d'aquest tipus d'esdeveniments.
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- Els horaris eren els que es van acordar en les reunió del Patronat de la fundació
Gaudí?
La Sra. Massó respon: Sí.

-  Respecte els vehicles de la Guàrdia Urbana,   el  vehicle nou dièsel  és el  més
adequat?
El Sr. Jordi Domingo respon: Sí.  

- Es va valorar comprar un altre tipus de cotxe, sigui híbrid o de benzina normal?
El Sr. Jordi Domingo respon: El quilometratge que realitza un vehicle d'aquestes
característiques i el servei que fa com a vehicle d’urgències, havia de ser d'aquestes
característiques: dièsel. Prova d’això, està en el fet de que tot els vehicles policials
afectats per la compra agregada a través de l’Associació Catalana de Municipis, són
dièsel.

- Respecte de Sant Jordi, es va quedar fora de poder participar alguna entitat que no
fos partit polític?
El Sr. Sergi Pedret respon: No. Cap.

- S'ha valorat fer una ampliació?
El Sergi Pedret respon: Mentre tothom càpiga a l'interior de la plaça, no es farà cap
ampliació cap a cap altre espai. Aquesta és la valoració que també comparteixen els
participants de la diada.

- Respecte a urbanisme, en quin estat es troba actualment el desenvolupament del
PERI Hort del  Coques?
El Sr. Jordi Domingo respon: Es va fer la divisió poligonal i es va canviar el sistema
de gestió a compensació. Per tant, el seu desenvolupament es troba a mans dels
propietaris i no de l'Ajuntament de Riudoms. 

-  Es té  previst  l’obertura i  urbanització del  carrer del  sorteig? Per quins motius?
Quan?
El Sr. Jordi Domingo respon: Es troba en fase d'estudi tècnic per si és viable la seva
execució.

- En quin estat es troba la tramitació de la 37a  modificació puntual de normes?
El Sr. Jordi Domingo respon: En estat d’aprovació inicial.

- En quin estat es troba la petició de desafectació de les dues plantes de les escoles
velles?
El Sr. Jordi Domingo respon: Pendent de la finalització de l'exposició pública.

-En quin estat es troba la petició de cessió del tram urbà de la carretera 3143?
El Sr. Jordi Domingo respon: La Generalitat de Catalunya està realitzant els seus
tràmits interns, els que havia de fer l'Ajuntament de Riudoms estan realitzats des de
fa temps.
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- En quin estat es troba litigi sobre l'antiga concessió del bar del camp de futbol?
El Sr. Jordi Domingo respon: La Junta de Govern ha fet la corresponent resolució de
la  reclamació  que  havia  efectuat  l'antiga  concessionària  i  se  li  ha  notificat  via
electrònica.

-  En  quin  estat  es  troba  el  litigi  sobre  el  desenvolupament  del  PERI  Hort  del
Coques? 
El Sr. Jordi Domingo respon: No hi ha cap litigi pel desenvolupament de l'Hort del
Coques.

-  En quin estat  es troba el  litigi  sobre l’enfonsament  de la  casa del  carrer  Sant
Jaume 16?
El Sr. Jordi Domingo respon: Tal com es va explicar en l'anterior Ple, s'ha acabat la
fase d'instrucció i s’ha iniciat la fase de procediment abreujat.

- Respecte la piscina, quina gestió es té pensada fer?
El  Sr.  Jordi  Domingo  respon:  Actualment  s’està  aprofundint  en  l'estudi  de  les
implicacions de les diferents modalitats de gestió d'un equipament com la piscina.
Un cop es disposi de la informació es convocarà el grup de treball per tal de que faci
la reflexions i decisions pertinents. Durant aquest període presta el servei Amics de
Riudoms.

- Respecte els campionats de futbol,  quants  esdeveniments d’aquest tipus de gran
afluència s'han fet últimament?
El Sr. Jordi Domingo respon: Dos esdeveniments.

- Quins han estat els ens organitzadors, ja siguin privats i públics?
El  Sr.  Jordi  Domingo  respon:  L’organitzador  ha  estat  la  Federació  Catalana  de
Futbol.

- Si l'Ajuntament com institució està convidada a algun acte protocol·lari?
El Sr. Jordi Domingo respon: Sí, hi ha estat.

- Qui ha estat el representant de l’Ajuntament en aquests actes protocol·laris i si es
van notificar aquestes invitacions a la resta representants públics.
El Sr. Jordi Domingo respon: L'Alcalde i el regidor d'Esports. Es va notificar tothom
que l'entitat organitzadora havia convidat.

- De la mateixa manera també saber si va informar o deixar constància, que no es
va informar als  representants electes de les celebracions citades.
El Sr. Jordi Domingo respon: No calia deixar constància de res ja que, com s'ha dit,
l'Ajuntament no era l'entitat organitzadora i per tant no tenia facultat de convidar. 

- Per quins motius no es van fer extensibles a tots els regidors les invitacions?
El Sr. Jordi Domingo respon: Tal com s’ha dit, per què és un acte organitzat per un
tercer i per tant l'Ajuntament no té capacitat de convidar a ningú.
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- I pel que fa a la presència de comerços en aquests actes voldríem saber com i
quan es va acordar convidar els comerços a ser-hi presents?
El Sr. Sergi Pedret respon: Es va acordar com una acció de promoció econòmica.

-  I  si  aquesta  presència  de  parades  els  ha  suposat  cap  taxa  o  impost   als
participants?
El Sr. Sergi Pedret respon: Les parades no estaven fent una ocupació d'un espai
públic sinó que participaven d’una iniciativa municipal de promoció del comerç local.

- També voldríem preguntar si es preveuen més esdeveniments esportius d'aquesta
tipologia?
El  Sr.  Jordi  Domingo  respon:  L’entitat  organitzadora  té  la  facultat  d’utilitzar  les
instal·lacions per diferents tipus d'activitats i entre d’altres també les d'aquest tipus,
per tant pot ser que hi hagin més activitats en els pròxims temps.

- Respecte la casa Gaudí, voldríem saber finalment quins dies ha estat oberta al
públic durant el que portem de 2017?
La Sra. Mireia Massó respon: L'11 de gener, el 18 de gener i el 26 de gener; 4, 15,
21, i 31 de març; el 20 d'abril; 12 i 20 de maig; 3, 11 i 18 de juny i 9 de juliol.

-  Qui  i  quan ha decidit  l’organització i  celebració de l’acte de la presentació  del
llibre?
La Sra. Mireia Massó respon: La regidoria que ho porta a terme l’acte que es faci.
Per exemple del llibre, la regidoria de Cultura.

- Quan es preveu convocar novament la reunió del Patronat de la Fundació?
La Sra. Mireia Massó respon: Se n’ha convocat un recentment i per tant, la següent
segons les necessitats de la mateixa Fundació.

- Respecte a festes, voldríem preguntar quantes persones s’han inscrit hi participen
finalment de les noves propostes del Govern per la Festa Major, per exemple les
danses, cap grossos i la bèstia ?

La Sra. Verònica Torres respon: 16 membres al ball de cercolets, 31 al taller de caps
grossos, 10 membres del ball de gitanes, 12 membres del ball de valencians, 13
membres del grup de percussió Riudrum’s, 5 ex-grallers de Riudoms i més de 80
portants del cavall.

- Voldríem saber si ha quedat gent fora sense poder participar en alguna activitat o
si, pel  contrari s'han pogut atendre totes les peticions?
La Sra. Verònica Torres respon: S’han atès totes les peticions.

- Per quin motiu alguns actes organitzats per l’Ajuntament no apareixen en la postal
de festes, tot i coincidir en dates, com per exemple un concert de l'escola musica,  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
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no apareix tampoc en la postal de festes?; per tant, com i qui decideix els actes que
que hi surten i els criteris que segueixen per publicitar i difondre aquests actes a les
postals?
La Sra. Maria Cros respon:  Les postals de festes engloben tots els actes que són
organitzats per l’Ajuntament de Riudoms en el marc de les dates d’aquella festivitat,
sempre i quan estiguin fixats aquests actes abans d'enviar la postal a impressió. Els
criteris  seguits  per  l’Ajuntament  en  referència  als  actes  que  es  publiquen  en
aquestes postals, són determinats des de la regidoria d’Informació Municipal i són
precisament,  com  hem  dit,  aquests  actes  que  s’organitzen  directament  des  de
l'Ajuntament.  O bé alguns actes tradicionals que estan emmarcats en una festa
tradicional, com és el cas, per exemple, dels actes que es duen a terme per la festa
de Sant Joan.

-  Respecte Sant  Jordi,  novament   qui,  quan  i  sota  quin criteri  ha decidit  la  no
participació dels partits de la diada?
El Sr. Sergi Pedret respon: Es va decidir en una reunió de la Taula del comerç local.

- També voldríem saber si ha hagut més peticions d'entitats d'ocupació de la plaça
de negocis que parades?
El Sr. Sergi Pedret respon: No. Tothom hi ha tingut el seu lloc.

- Respecte a l’Arxiu Històric i 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?
El  Sr.  Jordi  Domingo  respon:  Atès  que  el  material  és  delicat,  degut  a  la  seva
antiguitat, cal fer petició per escrit per tal de concretar dia i hora que es pugui posar
la informació a disposició del peticionari.

- Ens agradaria saber si existeix o es disposa de algun catàleg i inventari detallat de
tots els materials i fons que 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?
El Sr. Jordi Domingo respon: Existeix i està a disposició pública.

- Voldríem saber si existeix algun ajut, subvenció per part d'altres administracions
que vagi destinat aquest equipament i al servei de l'Arxiu?
El Sr.  Jordi  Domingo respon: Sí,  de molt  petita quantitat,  però sí  que hi ha una
subvenció de la Generalitat de Catalunya.

- També voldríem saber si  existeix algun treballador municipal que pugui atendre
aquestes consultes o visites a l'Arxiu?
El Sr. Jordi Domingo respon: Sí, hi ha una persona que se n’encarrega.

- També si es disposa de dades sobre visites o usuaris que hagin demanat o accedit
a aquesta consulta i sinó hi ha aquestes dades recollides, per quin motiu no es fa?
El  Sr.  Jordi  Domingo  respon:  Sí,   es  disposen  de  dades  sobre  visites  ja  que
aquestes, com ja s'ha dit, es fa a la petició per escrit.
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- Quin tipus de control, i memòria o activitat o del funcionament es té i es realitza
d'aquest equipament en concret i extensiu a tota la Casa de Cultura?
El  Sr.  Jordi  Domingo  respon:  L'ús  d'aquest  equipament,  com ja  s'ha  dit,  es  fa
mitjançant petició per escrit precisament per portar un control d'accés al material
històric.

- Quin grau d’ús de l'equipament per part de la ciutadania en xifres,  saber si és una
ocupació baixa, mitja o alta i en xifres exactes?
El Sr. Jordi Domingo respon: La utilització de la Casa de Cultura és força alta.

- I quines activitats es realitzen actualment a la primera planta de la Casa de Cultura
on hi havia abans la biblioteca?
El Sr. Jordi Domingo respon: S’hi realitzen reunions de comissions organitzadores
d'activitats de festes, joventut, cultura, activitats d'entitats de Riudoms, reunions de
la Taula de Comerç Local, cursos de formació, reunions de treball internes del propi
Ajuntament, processos de selecció de personal i l’arxiu administratiu.

-  I quin és l’actual ús de la resta de l’equipament?
El  Sr.  Jordi  Domingo  respon:  Activitats  d'entitats,  exposicions,  reunions
d'associacions de regants, xerrades, Arxiu històric, magatzem de material i  algun
altre ús.

- Pla de dinamització del comerç local, cada quan es reuneix la Taula de Comerç
Local?
El Sr. Sergi Pedret respon: Habitualment de manera bimensual i extraordinàriament
quan s'ha  de tractar  algun tema urgent,  o  bé  quan  s'organitza  alguna activitat
concreta que requereix de reunions seguides.

- Les decisions i acords que aquesta pren són vinculants?
El Sr. Sergi Pedret respon: Les de les decisions s’adopten per consens i per tant la
Regidoria les aplica en el dia a dia.

- 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?
El Sr. Sergi Pedret respon: Sí, en cas de baixa en la composició, es farà el relleu
demanant la participació voluntària als membres que configuren l’equip sencer de
comerços de Riudoms.

- 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 demanem un detall o una explicació?
El Sr. Sergi Pedret respon: Aquest any s'ha fet una dotació de 20.000 euros per
portar a terme diferents accions contemplades pel Pla de dinamització del comerç
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local. Atès que aquestes es tracten a la Taula de Comerç Local i encara no s’han
tancat, no es poden fer públiques perquè encara poden modificar-se.

- Relacionat amb això, sí amb aquestes accions es té prevista alguna de caràcter
comercial per la propera Fira de l’avellana i quines serien?
El  Sr.  Sergi  Pedret  respon:   Sí.  Es  continuaran  oferint  espais  i  promoció  de
comerços local sense cap cost per aquestes.

- Respecte a l’administració electrònica ens agradaria saber perquè el Govern no
utilitza la signatura electrònica en tota la documentació generada?
El Sr. Jordi Domingo respon: La signatura electrònica s'utilitza pràcticament en tots
aquells tràmits que actualment es poden signar electrònicament. 

- Quin és el grau d'implicació de l'administració electrònica en el treballen intern de
l’Ajuntament?
El  Sr.  Jordi  Domingo  respon:  En  aquests  moments  es  fan  bona  part  de  les
notificacions i trasllats d'acords d'acord mitjançant signatura electrònica, així com els
pagaments.

-  Existeix  alguns  motius  explícits  de  tècnics  o  un  calendari  que  tingui  previsió
d'implantar-la definitivament, atès que s'ha demanat reiteradament de forma oral o
per escrit?
El Sr. Jordi Domingo respon: D'acord amb la previsió a finals d’any s’implantarà, per
part de la Diputació de Tarragona, un sistema de gestió integral dels expedients de
l'Ajuntament mitjançant signatura electrònica.

-  Respecte els serveis públics,  ens agradaria saber quins són els motius de les
obres de reforma de les voreres del carrer Cambrils i Sant Antoni?
El Sr. Sergi Pedret respon: Es trobaven en mal estat i d'acord amb les revisions
periòdiques que es fa des de la regidoria es va convenir d’arreglar-les.

- Igualment, les obres de reforma de les voreres del carrer de Josep Maria Folch i
Torres.
El Sr. Sergi Pedret respon: El mateix. Les voreres presentaven alguns desperfectes.

- Quina acció es desenvolupa a la rotonda Molins nous amb Salvador Espriu?
El Sr. Sergi Pedret respon: Es fa una reparació per tal d’eliminar un clot que s’havia
produït en un lateral de la rotonda .

-  Es  té  una previsió  o  calendari  de  properes actuacions a  la  via  pública  per  la
brigada amb afectació als veïns? I si es preveu una comunicació d’informació en els
veïns com a la resta de la ciutadania?
El Sr. Sergi Pedret respon: Sí. Com a document de treball la regidoria de Serveis
Públics compta amb la seva planificació interna, en la que va prioritzant les accions
de manteniment i reparacions de la via pública d'acord amb les necessitats. Quan
les accions tenen la possibilitat de molestar els veïns es comunica aquest mitjançant
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diferents vies de comunicació: reunió amb ells, cartes a la via pública, cartells a la
via pública, comunicació a xarxes o a l’eBando.

-  Respecte  el  monitoratge  de  l'Escola  de  Lleure,  quina  és  la  manera  que  es
contracta el personal?
La Sra. Maria Cros respon: L’Ajuntament contracta a una empresa externa el que és
el servei  de contractació del monitoratge; per tant, és aquesta empresa externa qui
fa el procés de selecció i contractació dels monitors.

- Respecte el Butlletí d’Informació Municipal, a què és degut o sota quins criteris es
demana el nou disseny?
La Sra. Maria Cros respon: S’ ha demanat una proposta d'un nou disseny en relació
al BIM, per  tenir a disposició diferents plantilles de distribució de notícies i disseny
del que són les pàgines.

5.4/ Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de la CUP:

A continuació el Sr. Sergi Pedret, regidor de Serveis Públics, respon a les següents
preguntes presentades pel grup municipal de la CUP, per correu electrònic de data 7
de juny de 2017 :

- Respecte els serveis i obres públiques, quins han estat els motius de les obres de
canalització al carrer Doctor Flèming?
Per reduir l’entollament d'aigua en els dies de pluja.

- Per quin motiu no s’ha realitzat de forma completa i eficient a tot el carrer?
L’actuació ha estat eficient ja que ha assolit  el propòsit pel qual s’havia portat a
terme.

- Quina solució es preveu per els trams on encara hi ha problemes d'estancament
d'aigua?
En cas necessari s'hi realitzaran situacions similars als trams actuals.

- Per quin motiu s'han fet obres a les voreres del carrer Cambrils i a què responen?
Com ja s'ha explicat, per reparació i manteniment de les voreres.

- Per quin motiu no s’ha ampliat  l'ample d'aquestes voreres, deixant un únic sentit
de circulació?
L’ampliació de les voreres forma part  d'un altre tipus d’actuacions municipals.  Al
carrer Cambrils s’hi ha fet una actuació de manteniment i no pas l’execució d'un
projecte de remodelació; fet, que no vol dir que no es facin en un futur.

- Perquè no s'han traslladat els fanals de la part de la façana de l'edifici Pantera
Rosa?
Perquè l’actuació només era de manteniment de voreres.
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- Per quin motiu s'han fet obres a les voreres del carrer Josep Maria Folch i Torres i
Vinyols?
Reparació de voreres que tenien desperfectes.

- Per quin motiu s'han fet obres a la vorera del carrer Sant Antoni cantonada amb el
carrer Sant Tomàs?  
El mateix que l'anterior. Formen part de les actuacions de manteniment de la via
pública.

- Per quin motiu, ateses les obres, no s’ha col·locat la rigola per la conducció de
pluvials?
En aquesta actuació no s’ha tocat la vorada. Només s’han substituït els  panots en
mal  estat  i  per  tant  no és col·loquen rigoles.  Són obres de manteniment  no de
millora.

- Es disposa d’un calendari  de previsió d'actuacions a la via pública per als propers
mesos?
Sí. És un document de treball intern de la pròpia regidoria.

-  Perquè  no  es  dóna  compte  de  les  actuacions  de  Brigada  a  la  Comissió
informativa?
Perquè no és competència d'aquest òrgan.

- Es té previst fer alguna obra o actuació l'entorn de la Plaça de l'Església?
En les pròximes setmanes no.

-  Respecte  als  parcs  i  jardins,  existeix  algun  projecte,  proposta  o  previsió  per
enjardinar el parterre de la Plaça?
S’està estudiant quina és la millor solució tècnica.

- Es preveu alguna actuació més enllà de l'esporga de pins a la rotonda T-310 de
Vinyols?
Tal i com portàvem en el programa electoral dintre d'aquesta legislatura si farà una
actuació integral.

- Quines actuacions s’estan desenvolupant per eradicar la plaga del pugó en l’arbrat
públic?
El pugó no es pot eradicar, només es pot controlar. Actualment s'han fet proves de
per la possible implantació de tractaments per l’endoteràpia.

-  Hi  ha  previst  algunes  inversions  en  aquest  sentit?  Quines  són  i  quin  cost
aproximat?
Les  inversions  es  realitzaran  en  cas  que  es  contrasti  l’endoteràpia.  Que
l‘endoteràpia dóna resultats en les espècies d'arbres que tenim.

- Què es preveu fer amb els arbres de la palmera que es troben a tocar del Doctor
Flèming?
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Aquesta pregunta s’hauria de concretar millor per tal de saber de quins arbres es
parla, dels nombrosos que hi han en aquesta zona on  es refereix.

- Per quin motiu hi ha carrers i veïns del nucli antic on no es fa el repartiment de
jardineres?
No és cert. Tots els carrers del nucli antic tenen jardineres.

- Quantes jardineres s'han repartit durant la darrera campanya als veïns del nucli
antic?
820 plantes.

- Quin cost han suposat la compra de plantes i flors pels veïns i pels jardins públics?
Plantes pels balcons, 3130 euros. Plantes pels jardins, 1768 euros.

- Perquè s'han enjardinat els entorns dels contenidors soterrats del carrer Doctor
Flèming i Sant  Pau?
Per integrar-los d’una manera més agradable al seu entorn. Aquestes actuacions
formen part de les accions del projecte Riudoms - Vila Florida

- Hi ha previsió d’enjardinar la resta bateries de contenidors soterrats i quan?
Sí. S’aniran fent progressivament en els pròxims temps.

- Per quin motiu no s’ha solucionat  la fuita d'aigua permanent del parterre de la
Plaça Mare Cèlia?
Perquè no és una fuita d’aigua, és l'aigua del rec del parterre que passa per sota del
paviment.

- Quins tractaments es fan a la via publica de forma nocturna?
Control de males herbes.

- Existeix alguna finca com a viver municipal?
La  Brigada  municipal  aprofita  determinades  èpoques  de  l'any  amb  major
disponibilitat de temps, per mantenir una mínima plantació d'arbres, com ara els que
es disposen de gran volum per substituir els que puguin  morir als parc i als Jardins.
Aquests  arbres es troben en la zona del magatzem de la Brigada. 

Bé, amb aquestes respostes es tanca el punt número 5 de l’ordre del dia.

I no havent-hi  més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les  vint hores i  trenta
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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