EXTRACTE ACTA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 20 DE SETEMBRE 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

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les divuit hores
de la tarda del dia vint de setembre 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.
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:

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
1/. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 19 DE JULIOL DE 2018
Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de l’acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el dia 19 de juliol 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 19 de juliol de 2018,
les quals es detallen a continuació:
2018_07_12-01 12/07/2018 Decret concessió i expedició targeta d'aparcament provisional persones amb discapacitat
2018_07_12-02 12/07/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres
2018_07_12-03 12/07/2018 Decret ocupació via pública 13/7/2018 sopar barri de les escoles
2018_07_12-04 12/07/2018 Decret d’aprovació del Pla de seguretat i salut obres dels projectes de Millora xarxes
2018_07_12-05 12/07/2018 Decret de suspensió d'ús temporal del pàrquing per camions i autorització ocupació espai
2018_07_12-06 12/07/2018 Decret Alcaldia ocupació via pública plaça de l'Om 13/7/2018
2018_07_13-01 13/07/2018 Decret d'alcaldia que aprova la devolució de les fiances de diversos expedients
2018_07_13-02 13/07/2018 Decret d’aprovació del Pla de seguretat i salut obres del projecte de Millora dels serveis
2018_07_13-03 13/07/2018 Decret Alcaldia contracte menor de serveis despeses campanya tudó
2018_07_16-01 16/07/2018 Resolució aprovant liquidació per visita d'inspecció d'una activitat extractiva
2018_07_16-02 16/07/2018 Resolució aprovant liquidació per visita d'inspecció d'una activitat extractiva
2018_07_16-03 16/07/2018 Resolució aprovant liquidació per visita d'inspecció d'una activitat extractiva
2018_07_16-04 16/07/2018 Decret fixant l'orde del dia sessió plenària ordinària del dia 19 de juliol de 2018
2018_07_16-05 16/07/2018 Resolució autoritzant i ordenant pagament de quantia com a pagament a justificar
2018_07_16-06 16/07/2018 Decret adjudicant lot 1 del contracte de subministrament festius i culturals per a Riudoms
2018_07_16-07 16/07/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 60, avui núm. 897
2018_07_16-08 16/07/2018 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres
2018_07_16-09 16/07/2018 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil
2018_07_16-10 16/07/2018 Decret adjudicacions en relació campanya rasca premis en el comerç de Riudoms
2018_07_17-01 17/07/2018 Decret Alcaldia contracte menor adjudicacions barraques
2018_07_17-02 17/07/2018 Decret d’aprovació inicial projecte bàsic i executiu per Reforma interior adequació antiga llar
2018_07_17-03 17/07/2018 Resolució d'Alcaldia que dóna per assabentat la comunicació prèvia d’obres
2018_07_17-04 17/07/2018 Aprovació de la relació núm. 1/2018, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment del valor
2018_07_17-05 17/07/2018 Decret Alcaldia despesa extra Reviu les Places
2018_07_18-01 18/07/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol núm. 71
2018_07_18-02 18/07/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 932
2018_07_18-03 18/07/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 766
2018_07_18-04 18/07/2018 Decret d'aprovació de les sol·licituds d'altes, baixes i modificacions de titulars
2018_07_18-05 18/07/2018 Decret de l'alcaldia adjudicant la fabricació d'uns contrapesos de formigó mòbils
2018_07_19-01 19/07/2018 Decret aprova memòria activitat Pregó, tronada, música, dia 20 de juliol de 2018
2018_07_19-02 19/07/2018 Decret Alcaldia convocatòria Junta de Govern del dia 23.7.2018
2018_07_19-03 19/07/2018 Decret d’aprovació memòria activitat extraordinària Cercavila del seguici festiu Sant Jaume
2018_07_19-04 19/07/2018 Resolució aprovant memòria activitat extraordinària Cercavila infantil
2018_07_19-05 19/07/2018 Decret de l'Alcaldia aprovant expedient de contractació de subministraments festius
2018_07_19-06 19/07/2018 Decret de l'Alcaldia adjudicant el contracte menor de serveis d'assessorament tècnic
2018_07_20-01 20/07/2018 Decret aprovant la memòria per l'activitat extraordinària de Correfoc de Sant Jaume 2018
2018_07_20-02 20/07/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari concessió nínxols núm. 535, 887 i 1/6 part Capella
2018_07_20-03 20/07/2018 Decret acordant inici activitat formativa en el desenvolupament de la beca de formació
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2018_07_20-04 20/07/2018 Decret Alcaldia contracte menor despeses Festa Major de Sant Jaume
2018_07_20-05 20/07/2018 Decret d'Alcaldia contractació publicitat de la Festa Major de Sant Jaume 2018
2018_07_23-01 23/07/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_07_23-02 23/07/2018 Decret alcaldia contracte menor de serveis Reviu les places
2018_07_24-01 24/07/2018 Decret d’aprovació memòria activitat teatral «El Pot Petit» el dia 24/07/2018
2018_07_24-02 24/07/2018 Decret concessió i expedició de la targeta d'aparcament per persones amb discapacitat
2018_07_24-03 24/07/2018 Decret aprovació memòria activitat extraordinària Castell de focs Sant Jaume 2018
2018_07_24-04 24/07/2018 Decret de suspensió dels guals en carrers on es realitza el muntatge i desmuntatge de la Fira
2018_07_24-05 24/07/2018 Decret d’aprovació memòria activitat concert i ball festa major Sant Jaume
2018_07_24-06 24/07/2018 Decret d’ordenació pagaments varis i relació núm. 020/2018
2018_07_24-07 24/07/2018 Decret Alcaldia adjudicació contracte menor de serveis seguretat espectacle infantil
2018_07_26-01 26/07/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_07_27-01 27/07/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_07_27-02 27/07/2018 Resolució de l'Alcaldia que aprova la devolució de la fiança de les obres.
2018_07_27-03 27/07/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_07_27-04 27/07/2018 Decret ordenació pagament aportació municipal parcial a EPE Riudoms Serveis
2018_07_27-05 27/07/2018 Decret de concessió de llicència urbanística
2018_07_27-06 27/07/2018 Resolució de l'Alcaldia que atorga la llicència urbanística d'obres
2018_07_30-01 30/07/2018 Resolució d'Alcaldia que concedeix una pròrroga de sis mesos per a finalització d’obres
2018_07_30-02 30/07/2018 Decret adjudicant el lot 3 del contracte de subministrament de trofeus i medalles
2018_07_30-03 30/07/2018 Decret de devolució d'ingressos indeguts per pagament del rebut de la llar d'infants
2018_07_31-01 31/07/2018 Decret aprovant memòria de l'activitat extraordinària recreativa musical Festa Guateque 2018
2018_07_31-02 31/07/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_07_31-04 31/07/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_08_01-01 01/08/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari concessió del nínxol núm. 933
2018_08_01-02 01/08/2018 Decret nomenament secretària accidental per vacances de la titular.
2018_08_01-03 01/08/2018 Decret nomenament Interventora accidental per vacances del titular
2018_08_01-04 01/08/2018 Decret aprovació i ordenació pagament relació factures 41/2018
2018_08_01-05 01/08/2018 Decret alcaldia convocatòria Junta de Govern del dia 6/8/2018
2018_08_01-06 01/08/2018 Resolució de l'alcaldia que es dóna per assabentat de la comunicació prèvia d'obres
2018_08_02-01 02/08/2018 Resolució de compensació d'ofici de part del deute que correspon a l'expedient executiu
2018_08_02-02 02/08/2018 Resolució de compensació d'ofici de part del deute que correspon a l'expedient executiu
2018_08_02-03 02/08/2018 Decret ordenació de pagaments relacions núm. 022/2018
2018_08_03-01 03/08/2018 Decret de llicència atraccions " Pista autos infantil" i "Scalextric" 10, 11 i 12 agost, Fira
2018_08_03-02 03/08/2018 Decret de llicència atracció "Gran Rodeo II (toro mecánico)" fira de l'avellana 2018
2018_08_03-03 03/08/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_08_03-04 03/08/2018 Decret de llicència atraccions "llits elàstics" i "tren infantil dragón" Fira de l'avellana 2018
2018_08_03-05 03/08/2018 Decret de llicència atracció "Olla" Fira de l'avellana 2018
2018_08_03-06 03/08/2018 Decret de llicència atracció "Canguro show" i "Cubalibre" Fira de l'avellana 2018
2018_08_03-07 03/08/2018 Decret de llicència atracció "Tronkito" a la fira de l'avellana 2018
2018_08_03-08 03/08/2018 Decret de llicència atracció "Jumping" Fira de l'avellana 2018
2018_08_03-09 03/08/2018 Decret de llicència atracció "pista autos xoc" fira de l'avellana 2018
2018_08_03-10 03/08/2018 Decret de llicència atracció "Casetas tiro multijuego" Fira de l'avellana 2018
2018_08_03-11 03/08/2018 Decret de llicencia atracció "Castell inflable humor amarillo" Fira de l'avellana 2018
2018_08_03-12 03/08/2018 Decret d’aprovació del Pla de seguretat i Salut de les obres de la primera fase projecte
2018_08_03-13 03/08/2018 Decret de llicència atracció fira "Chiqui parc de bolas (pista americana)" Fira avellana 2018
2018_08_03-14 03/08/2018 Decret de llicència atracció "Baby volador" Fira de l'avellana 2018
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2018_08_03-15 03/08/2018 Decret de llicència atracció "Pesca de patos" Fira de l'avellana 2018
2018_08_03-16 03/08/2018 Decret de llicència atracció "Rodeo infantil (Toritos)" Fira de l’Avellana 2018
2018_08_03-17 03/08/2018 Decret de llicència atracció "piscina de rulos" Fira de l'avellana 2018
2018_08_06-01 06/08/2018 Decret de concessió de llicència urbanística d’obres
2018_08_06-02 06/08/2018 Decret de concessió devolucions de fiances d’obres
2018_08_06-03 06/08/2018 Decret de llicència atracció "Caseta porteria de futbol" Fira de l'avellana 2018
2018_08_06-04 06/08/2018 Decret de llicència atracció firal "Caseta multijocs Club Califòrnia" Fira de l'Avellana 2018
2018_08_07-01 07/08/2018 Resolució autoritzant i ordenant el pagament de quantia sol·licitada com a pagament
2018_08_07-02 07/08/2018 Decret aprovació i ordenació pagament despeses tècniques obres municipals
2018_08_07-03 07/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que es dóna per assabentat de l'inici d'activitat
2018_08_08-01 08/08/2018 Resolució d'inici d'expedient sancionador per abocament de residus a la via pública
2018_08_08-02 08/08/2018 Decret aprovant la memòria de la Fira de l'Avellana 2018, dies 10, 11 i 12 d'agost de 2018
2018_08_09-01 09/08/2018 Decret atorgant una ampliació del termini per presentar la documentació d’un projecte
2018_08_09-02 09/08/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_08_09-03 09/08/2018 Decret d'Alcaldia de concessió de llicència d’ocupació de la via pública
2018_08_09-04 09/08/2018 Decret de l'Alcaldia nomenament alcalde accidental
2018_08_09-05 09/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que es dóna per assabentat de la comunicació prèvia d'obres
2018_08_09-06 09/08/2018 Decret de llicència d'ocupació temporal de l'espai public de la Fira de l'Avellana
2018_08_09-07 09/08/2018 Decret d’aprovació contractacions Fira de l'Avellana 2018
2018_08_09-08 09/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que es dóna per assabentat de la comunicació prèvia d'obres
2018_08_09-09 09/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que es dóna per assabentat de la comunicació prèvia d'obres
2018_08_09-10 09/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que es dóna per assabentat de la comunicació prèvia d’obres
2018_08_09-11 09/08/2018 Decret ordenació pagaments relació 023/2018
2018_08_10-01 10/08/2018 Decret de llicència atracció "Caseta de tiros" Fira de l'avellana 2018
2018_08_13-01 13/08/2018 Decret aprovant inicialment el projecte bàsic i executiu de rehabilitació
2018_08_13-02 13/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que es dóna per assabentat de la comunicació prèvia d'obres
2018_08_13-03 13/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que atorga l'ampliació de la llicència d'obres anteriorment concedida
2018_08_13-04 13/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que concedeix la llicència urbanística
2018_08_13-05 13/08/2018 Decret de concessió de llicència urbanística d’obres
2018_08_13-06 13/08/2018 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres
2018_08_13-07 13/08/2018 Decret ordenació diversos pagaments
2018_08_14-01 14/08/2018 Resolució autoritzant i ordenant el pagament de la quantia sol·licitada com a pagament
2018_08_14-02 14/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que concedeix la llicència urbanística d'obres
2018_08_16-01 16/08/2018 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d’obres
2018_08_16-02 16/08/2018 Decret ordenació relació pagaments núm. 025/2018
2018_08_17-01 17/08/2018 Decret d’incoació d'expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d'habitants
2018_08_17-02 17/08/2018 Decret ordenació relació pagaments núm. 026/2018
2018_08_20-01 20/08/2018 Decret d’incoació d'expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d'habitants
2018_08_20-02 20/08/2018 Resolució d'inici d'expedient sancionador per abocament de residus a la via pública
2018_08_20-03 20/08/2018 Decret de l'Alcaldia d’inici de l'activitat de neteja de les diferents dependències municipals
2018_08_21-01 21/08/2018 Decret que dóna l’assabentat de la comunicació de canvi de titularitat de l'activitat de bar
2018_08_21-02 21/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que concedeix la devolució de les fiances d'obra de varis expedients
2018_08_23-01 23/08/2018 Decret de suspensió del procediment de disciplina urbanística
2018_08_27-01 27/08/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_08_27-02 27/08/2018 Resolució d’una reclamació de responsabilitat patrimonial
2018_08_27-03 27/08/2018 Decret d’incoació d'expedient de restauració de la legalitat urbanística i l'orde jurídic vulnerat
2018_08_28-01 28/08/2018 Resolució d'Alcaldia que concedeix la devolució de la fiança d'obres de diversos expedients
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2018_08_28-02 28/08/2018 Resolució relativa a la compensació d'ofici del deute en concepte multa de trànsit
2018_08_28-03 28/08/2018 Decret de concessió i expedició de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
2018_08_28-04 28/08/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_08_29-01 29/08/2018 Decret ordenació pagaments relació núm. 027/2018 i varis
2018_08_29-02 29/08/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_08_29-03 29/08/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_08_30-01 30/08/2018 Decret de sol·licitud d'alta d'un gual al carrer Tarragona, núm. 14
2018_08_30-02 30/08/2018 Decret de sol·licitud d'alta d'un gual a la avinguda Josep M. Sentis, núm.10, porta 2
2018_08_30-03 30/08/2018 Decret de sol·licitud d'alta d'un gual a la plaça Mare Cèlia, núm. 5
2018_08_30-04 30/08/2018 Decret de sol·licitud d'alta d'un gual al carrer Molins Nous, núm. 1, porta 4
2018_08_30-05 30/08/2018 Decret de sol·licitud d'alta d'un gual a l’avinguda Verge de Montserrat, núm. 7
2018_08_30-06 30/08/2018 Decret de sol·licitud d'alta d'un gual al carrer de la Mola, núm. 8
2018_08_30-07 30/08/2018 Decret de l'Alcaldia referent a l'inici de l'activitat del menjador escolar de les escoles
2018_08_30-08 30/08/2018 Decret de sol·licitud d'alta d'un gual al carrer Joan Miró, núm. 8, porta 4
2018_08_30-09 30/08/2018 Decret de sol·licitud de modificació de titularitat del gual núm. 160
2018_08_30-10 30/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que es dóna per assabentat de la comunicació prèvia d'obres
2018_08_30-11 30/08/2018 Decret de modificació de la titularitat del gual núm. 47
2018_08_30-12 30/08/2018 Decret concedint baixa del gual núm. 23, baixos
2018_08_30-13 30/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que dóna per assabentat la comunicació prèvia d'obres menors
2018_08_30-14 30/08/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_08_30-15 30/08/2018 Resolució de l'Alcaldia que concedeix la devolució de fiances d'obra a varis expedients
2018_08_30-16 30/08/2018 Decret convocatòria Junta de Govern Local del dia 4 de setembre de 2018
2018_08_31-01 31/08/2018 Decret ordenació pagament indemnització
2018_09_03-01 03/09/2018 Resolució acordant acollir-nos a la convocatòria de subvencions per a llars d'infants
2018_09_03-02 03/09/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat
2018_09_03-03 03/09/2018 Decret ordenació diversos pagaments
2018_09_03-04 03/09/2018 Decret nomenament lletrats de Base per la defensa jurídica
2018_09_03-05 03/09/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_09_03-06 03/09/2018 Decret nomenament lletrats BASE per una defensa jurídica
2018_09_03-07 03/09/2018 Decret de l'Alcaldia d'inici de l'activitat de la Llar d'Infants Municipal pel curs 2018-2019
2018_09_03-08 03/09/2018 Decret de l'Alcaldia d'inici de l'activitat dels camps de futbol temporada 2018-2019
2018_09_04-01 04/09/2018 Decret adjudicacions actes festius 10 de setembre de 2018
2018_09_04-02 04/09/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_09_04-03 04/09/2018 Decret aprovant memòria descriptiva de l'activitat extraordinària "Sardinada Popular"
2018_09_04-04 04/09/2018 Decret d’aprovació relació núm. 2/2018, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment del valor
2018_09_05-01 05/09/2018 Decret de renovació de concessió i expedició de targeta d'aparcament persones discapacitat
2018_09_06-01 06/09/2018 Decret aportació municipal EPE Riudoms Gestió
2018_09_06-02 06/09/2018 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute
2018_09_06-03 06/09/2018 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute
2018_09_06-04 06/09/2018 Decret alcaldia ocupació via pública 15-9-2018 festa de l'Esplai inauguració curs
2018_09_07-01 07/09/2018 Decret d’incoació d'expedient per a la comprovació periòdica de la residència d’estrangers
2018_09_07-02 07/09/2018 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute
2018_09_07-03 07/09/2018 Decret sobre assumptes de personal
2018_09_07-04 07/09/2018 Decret d’ocupació de via pública per la Marxa de Torxes del dia 10/09/2018
2018_09_10-01 10/09/2018 Decret sobre les Línies Fonamentals Pressupost 2019
2018_09_10-02 10/09/2018 Decret subministrament material per les aules de la llar d’infants curs escolar 2018/2019
2018_09_12-01 12/09/2018 Decret sobre assumptes de personal
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2018_09_12-02 12/09/2018 Decret de convocatòria Junta de Govern del dia 17.9.2018
2018_09_12-03 12/09/2018 Decret de l'alcaldia aprovant l'expedient de contractació de les obres Projecte rehabilitació
2018_09_12-04 12/09/2018 Decret de convocatòria de Comissió Informativa d'Hisenda i Governació del dia 17/09/2018

el Ple en queda assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia.
3/. DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2019
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia núm. 2018_09_1302, de data 13 de setembre de 2018, en relació amb les Línies fonamentals del
pressupost 2019. el contingut del qual és el següent:
«Identificació de l’expedient: Línies fonamentals del pressupost 2019.
1. ANTECEDENTS
1. Per resolució de l’Alcaldia número 2018_03_13-06, de data 13 de març de 2018, va aprovar
el pla pressupostari a mig termini per al període 2019 – 2021, el qual és la base per a la
confecció de les línies fonamentals del pressupost, i se’n va donar compte al Ple de l’Ajuntament
del dia 17 d’abril de 2018.
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar informe a la
Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies fonamentals del
pressupost de l’exercici 2019.
3. En data 13 de setembre de 2018, l’Interventor emet informe número 174/2018, sobre les línies
fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia.
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran
els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa
europea.
2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions
locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans
del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici
següent, que han de contenir almenys la següent informació:

•

Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació
de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
6
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•

•

•
•

Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el
saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i
necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema
europeu de comptes.
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant
pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals
rúbriques.
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmicafinancera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves
funcions.
RESOLC:
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 20-09-2018.odt
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2019
2.691.544
83.800
1.838.166
1.625.000
47.627
6.286.137
0
0
0
0
100.000
100.000
6.386.137
2019
2.921.836
2.583.000
63.000
140.000
5.707.836
0
0
100.000
30.000
130.000
0
548.301
548.301
6.386.137
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2. Les línies fonamentals del pressupost del proper exercici:
a) contemplen una capacitat de finançament de 785.765,04 €.
b) contemplen el compliment de la regla de la despesa amb un marge de compliment
d’1.969.073,11 €.
c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari.
d) contemplen el compliment de l’objectiu del deute, el rati del deute viu és del 49,75 %.
3. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici
actual són les següents:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS
Ajustos SEC
Capacitat/Necessitat de
finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg acta
termini
U:\DOC_SECR\Extracte
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Ràtio de deute viu /Ingressos
corrents

PREVISIÓ
LIQUIDACIÓ VARIACIÓ
2018
2018-2019
2.644.732,23
1,77%
45.000,00
86,22%
1.656.658,72
10,96%
1.548.360,72
4,95%
34.981,96
36,15%
5.929.733,63
6,01%
0,00
367.202,45 -100,00%
367.202,45 -100,00%
0,00
911.026,91
-89,02%
911.026,91
-89,02%
7.207.962,99
-11,40%
2018
2.815.784
2.393.036
62.000
170.068
5.440.887,53
1.906.103
9.900
1.916.003,30
0,00
449.560,35
449.560,35
7.806.451,17

2018-2019
3,77%
7,94%
1,61%

4,91%
-94,75%
203,03%
-93,22%
21,96%
21,96%
-18,19%

497.623,60
-562.331,14
3.322.178,60
550.000,00
2.772.178,60
56,03%

LÍNIES
FONAMENTALS
2019
2.691.544
83.800
1.838.166
1.625.000
47.627
6.286.137
0
0
0
0
100.000
100.000
6.386.137
2019
2.921.836
2.583.000
63.000
140.000
0
5.707.836
100.000
30.000
130.000
0
548.301
548.301
6.386.137
337.464

-5,86%
0,00%
-7,02%
-11,19%

785.765
3.127.625
550.000
2.577.625
49,75%
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4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.
5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera».

Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.
4/. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE
ELS TERMES MUNICIPALS DE VILA-SECA I DE RIUDOMS
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
Primer.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Vila-seca i de Riudoms que va tenir lloc el dia 23 de novembre de
2017, a la seu de l’Ajuntament de Vila-seca.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Institut Cartogràfic de Catalunya per al seu
coneixement i efectes que corresponguin.
5/. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19,
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES, PER AMPLIAR ELS SUPÒSITS EN QUE CONCORRE INTERÈS
MUNICIPAL
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
PRIMER.- Declarar d’interès municipals, als efectes de l’article 103.2 a) del R.D.
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, totes les construccions, instal·lacions o obres que constitueixin el
fet imposable de l’ICIO d’acord amb l’article 2 de l’O.F. 19 Reguladora de l’ICIO,
sempre que afecti a un immoble situat en el Nucli Antic Clau 1 d’acord amb les
NNSS de Planejament vigents.
SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació puntual - article 8 - de l’Ordenança
Fiscal núm. 19 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
que és com segueix:
Proposta de modificació:
9
U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 20-09-2018.odt

«Article 8è. Bonificacions, reduccions i exempcions.
8.1 Està exempta del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra
que sigui propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, amb els requisits que
s'assenyalen a l’article 100.2 del Reial decret llei 2/2004, de 5 de març, o per les normes amb rang
de llei, tant si es tracta d'inversió nova com de conservació.
8.2 S’aplicarà una bonificació del 10% sobre la quota de l’impost en les obres que s’executin per a
l’adaptació i/o modificació d’elements per eliminar barreres arquitectòniques i així facilitar l’accés a
l’habitatge de persones discapacitades, tant sigui habitatge particular com en una comunitat de
propietaris.
Els qui vulguin gaudir de la bonificació establerta en el paràgraf anterior, ho demanaran en el moment
de presentar la sol·licitud de llicència d’obres. L’atorgament de la bonificació es resoldrà en el mateix
acord de concessió de la llicència.
8.3 D’acord amb l’article 103.2 a) del R.D. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es declaren d’especial interès municipal, i gaudiran d’una
bonificació del 95% de la quota de l’ICIO:
➢

les obres de rehabilitació de façanes completes, les actuacions aïllades destinades a garantir
l'estanquitat de la coberta, o les actuacions destinades a resoldre problemes estructurals
que siguin subvencionables d’acord amb les Bases aprovades pel ple de l’Ajuntament i
publicades al BOP núm.161 del 21.08.2017 de Tarragona (així com en les seves posteriors
modificacions que es puguin aprovar, tret que de forma expressa s’acordi excloure-les de la
present bonificació).

➢

Les construccions, instal·lacions o obres que constitueixin el fet imposable de l’ICIO d’acord
amb l’article 2 de la present Ordenança, sempre que afecti a un immoble situat en el Nucli
Antic Clau 1 d’acord amb les NNSS de Planejament vigents.

L’atorgament de la bonificació, en els supòsits d’obres que es declaren d’interès municipal, es
concedira d’ofici en el mateix acord de concessió de la llicència i de la subvenció, no sent necessari
que l’hagi demanat l’interessat (sempre que es concedeixi aquesta última per reunir els requisits
exigits a les «Bases»), o en el mateix acord de concessió de la llicència quan l’obra no és
subvencionable però està en l’àmbit de la Clau 1 del Nucli Antic.
No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les que estiguin previstes en aquesta
Ordenança.»

TERCER.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant
anunci al BOP de Tarragona i a la web municipal, durant els quals es podrà
examinar l’expedient i presentar al·legacions. Finalitzat el termini d’exposició, sinó hi
ha hagut al·legacions l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord
plenari, i es procedirà a la publicació íntegra de la modificació al BOP de Tarragona,
moment en el que entrarà en vigor.
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6/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Hi ha dues mocions presentades pel grup municipal d'ERC-Avancem-AM.
6.1/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM sobre la creació
d’una Comissió que reguli les consultes populars
El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, presenta
la següent moció, el text literal de la qual és el següent:
«Atès que la democràcia representativa i la democràcia participativa no són alternatives
contraposades, sinó que es complementen i reforcen l’una a l'altra.
Atès que un moviment associatiu sòlid i una societat participativa i ben estructurada resulten
imprescindibles per a l'aprofundiment de la democràcia municipal.
Atès que és important que es fomenti una Administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a
la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les vies i els mitjans
necessaris.
Per això s’han de crear instruments concrets com podria ser el Consell del Poble o Consell del
Municipi, grups de treball entorn de projectes determinats, vies per a la preparació dels Pressupostos
Participatius,…
Atès que per tenir una bona participació ciutadana és fonamental que s’asseguri el dret a la
informació entre la ciutadania i els representants locals, aprofitant al màxim les tecnologies de la
informació entre d'altres.
Atès que l'ús de la participació ciutadana implica una altra manera de fer i entendre la política i per
tant, ha de ser assimilada en la forma de fer i treballar del dia a dia dels polítics, ja siguin al govern o
a l'oposició.
Atès que les polítiques de participació han de ser polítiques transversals que afectin a tota
l’organització municipal.
Atès que és necessari que la ciutadania no es limiti a exercir el seu dret a participar indirectament a
través d'uns representants que es voten cada 4 anys democràticament.
Atès que la comunitat necessita de la iniciativa popular i de la seva ciutadania; els pobles no poden
limitar-se a la voluntat de la direcció política de la institució pública.
Atès que és necessària la creació i el bon funcionament d'estructures col·lectives de deliberació i
acords sobre el funcionament del municipi, que fomentin una reflexió i visió global per damunt de
visions limitades a interessos de tipus corporatiu i/o polítics.
Atès que és necessari regular i reglamentar les formes, instruments i procediments per assegurar la
informació i la participació dels ciutadans i ciutadanes de Riudoms en la vida municipal, ja sigui
individualment o mitjançant col·lectius o entitats legalitzades.
11
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Atès que l'Ajuntament de Riudoms encara no disposa d'un Reglament Orgànic Municipal (ROM) que
hauria de regular de manera amplia la participació ciutadana a títol individual, en els òrgans
municipals.
Atès que l'Ajuntament de Riudoms tampoc disposa d'un Reglament de Participació Ciutadana que
reguli la participació ciutadana individual, en els afers del municipi, els representants locals han de
fomentar la transparència i la democràcia participativa, treballant a favor de la inclusió social i
l'equilibri territorial, acostant els serveis a la ciutadania i distribuint-los en el conjunt del municipi de
forma equitativa.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra-Avancem-AM a l’Ajuntament de Riudoms proposa
d’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Crear una comissió de treball durant el darrer trimestre de 2018 que estigui formada per
representats polítics de tots els grups municipals, entitats i ciutadans i ciutadanes i que tingui com a
principal finalitat establir un pla de treball (objectius, metodologia, procés, difusió, temporització,
reglament, etc.) de com s'ha de dur a terme les consultes participatives al nostre municipi.
SEGON.- Establir en sis mesos la durada màxima dels treballs de redacció i elaboració d’aquest
reglament abans de la seva aprovació per ple.
TERCER.- Aquest reglament haurà de desenvolupar obligatòriament les següents fases:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fase d’informació i difusió al conjunt de la ciutadania
Fase de debat i l’anàlisi de les propostes aportades per la ciutadania o equip de govern
Fase de devolució o traslladat de resultats a la ciutadania.
Fase d’execució o adopció dels acords necessaris per dur a terme el votat per la ciutadania.
Fase de revisió del procés.
Fase d’avaluació, on s’avalua el grau de compliment d’allò acordat perla ciutadania en relació
amb el finalment executat.

Així com les diferents metodologies participatives (si serà a proposta de l’alcalde o alcaldessa i el seu
equip de govern o del Consell de Poble o Consell Municipi o des de moviments associacionistes
quins projectes s’impulsaran i finalment, com a contingut mínim, també fixarà l’agenda municipal de
participació.
QUART.- Publicar a la web municipal la convocatòria pública del grup de Treball, així com tota la
informació diversa i punts que pugin sorgir per tal d'afavorir la participació ciutadana i el control
democràtic.
CINQUÈ.- Afavorir la celebració anual d'un debat polític amb totes les forces representades, sobre
l'Estat del Municipi, i amb la intervenció de tota la ciutadania i sempre, si s’escau, quinze dies abans
de la celebració de cada consulta participativa.
SISÈ.- Fomentar una Administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a la ciutadania i als
diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les vies i els mitjans necessaris.»
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El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs. Pere Campíñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot en contra dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles Garcia, Montse Corts, Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.
6.2/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM sobre la creació
d’una Comissió per regular els pressupostos participatius
El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, presenta
la següent moció, el text literal de la qual és el següent:
«Els Pressupostos Participatius són una eina de participació i gestió del municipi mitjançant la qual,
la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals. Tenen com a
principal objectiu la participació directa de la ciutadania, establint demandes i preocupacions en
matèria de despeses i inversions, perquè siguin inclosos en els pressupostos municipals anuals,
prioritzant necessitats i realitzant un seguiment dels compromisos assolits per l’Ajuntament. És per
tant, una aposta decidida per un nou model de gestió, en el qual la participació ciutadana, la
transparència i la corresponsabilitat són el pilar fonamental.
Atès que representarien una manera directa d’incidir en un dels aspectes cabdals de l’acció política:
el repartiment i la gestió dels diners públics. essent una via per condicionar la que possiblement és la
màxima expressió de l’autonomia municipal i de la voluntat política d’un ajuntament, com són els
pressupostos municipals.
És en aquest sentit, que hem d’apostar per la Democràcia Participativa com a nova forma de govern
que es fonamenta en el desenvolupament de processos participatius a través dels quals la ciutadania
recupera l’espai públic i desenvolupa les seves pròpies estratègies per intervenir en l’entorn que
l’envolta.
Atès els límits dels instruments de la democràcia representativa, considerem que cal impulsar noves
formes de gestió participativa que enforteixin a la ciutadania i a les institucions públiques. El
pressupost participatiu ha de ser una eina útil per aconseguir l’apoderament econòmic, polític, social i
cultural de la ciutadania, en particular, dels sectors socials més exclosos, fomentant la participació
d’aquests i la seva capacitat de decisió sobre els assumptes municipals. Creiem que els
pressupostos participatius han de ser entre altres virtuts una excel·lent eina per a la inclusió social.
Atès que el nostre Grup Municipal ha sol·licitat en reiterades ocasions l’aplicació de partides per
elaborar pressupostos participatius tant en aquesta com en anteriors legislatures, presentant fins i tot
al·legacions en als pressupostos municipals en aquest sentit i atès que en la darrera consulta a la
població durant els dies de la Fira de l’Avellana s’ha intentar fer una primera experiència de
pressupost participatiu, malgrat no hi ha cap reglament ni normativa que desenvolupi el tema.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra-Avancem-AM a l’Ajuntament de Riudoms proposa
d’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Crear una comissió de treball durant el darrer trimestre de 2018 que estigui formada per
representats polítics de tots els grups municipals, entitats i ciutadans i ciutadanes i que tingui com a
13
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principal finalitat establir un pla de treball (objectius, metodologia, procés, difusió, temporització,
reglament, etc.) de com s'ha de portar a terme el procés de pressupostos participatius al nostre
municipi.
SEGON.- Realitzar durant el primer trimestre de 2019 un procés d'informació a la ciutadania, tipus
audiència pública, que exposi de manera pedagògica les principals línies d'actuació dels
pressupostos municipals, així com les prioritats per al 2020.
Durant aquesta audiència es preveurà la possibilitat d'intervencions tant dels grups municipals com
dels ciutadans i ciutadanes durant el segon i tercer trimestre de 2019 . Finalitzada aquesta actuació
caldrà fer públic el contingut de la mateixa (documents utilitzats, temes tractats, aportacions
realitzades) a través de les vies de comunicació que l'Ajuntament de Riudoms ja té establertes (web
municipal, mitjans de comunicació municipals, xarxes socials, butlletins, etc.).
TERCER.- Iniciar durant el 2019 un procés per tal d'exercir experiències participatives reals per als
pressupostos de l'any 2020. Aquesta estarà basada en el debat i configuració de forma participativa
d'una part del pressupost del citat exercici, amb una dotació mínima de 150.000 €.
QUART.- Anar ampliant l'experiència de participació durant els quatre exercicis posteriors en unes
dotacions que s’incrementin al menys un 20% anuals respecte els anys anteriors».

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs. Pere Campíñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot en contra dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles Garcia, Montse Corts, Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.
7/. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi han.
8/. PRECS I PREGUNTES
8.1/ Precs i preguntes formulades pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM
En primer lloc, el Sr. Jordi Ortiz diu que volen fer un petit aclariment; hem presentat
una sèrie de preguntes per escrit. Moltes de les coses estan documentades, les hem
vist en acords de la Junta de Govern, però voldríem veure una totalització global que
inclogués també conceptes que no hem vist, com les assegurances i altres
conceptes independents per a saber els costos de les diferents preguntes que hem
fet. Les preguntes sobre les diferents activitats organitzades durant l’estiu 2018 per
tal que siguin respostes pels regidors responsables de cada àrea en la propera
sessió plenària de l’Ajuntament de Riudoms, són les següents:
14
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1.- REGIDORIA DE FESTES i/o JOVENTUT:
- Quins han estat els costos de l’organització ULE Barraques desglossades per
conceptes (preu de contractació de cadascun dels grups o músics participants –La
tortuga que nunca tuve, Segonamà, Brams, Portobello i Ebri Knight-, i de la
promoció, seguretat i assegurances...)?
- Quins han estat els costos de l’organització Reviu Les Places desglossats per
conceptes (contractació de cadascun dels artistes o grups participants, promoció,
seguretat, assegurances...)?
- Quins han estat els costos de la Festa Major de Sant Jaume 2018, desglossats per
conceptes (contractació de cadascun dels grups participants –Xip Xap, Fem Música,
Macroscopi, Els Fènix, Bandsonats, Riudrums, Va de Vent, Pot Petit i Orquestra
Maravella-, així com els costos de tot el seguici, de la promoció de la Festa Major,
del Tobogan Aquàtic i de les assegurances?
- Quin ha estat el cost total de les Samarretes de la Festa Major (disseny, compra i
impressió)?
- Quantes se’n van encarregar? On es van comprar i/o realitzar la impressió? Qui va
fer el disseny? Quantes Samarretes de la Festa Major s’han venut?
2.- REGIDORIA D’ESPORTS:
- Quin ha estat el cost total de l’Estiu Esportiu 2018 desglossat per conceptes
(activitats, costos de promoció i assegurances)?
3.- REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS:
- Quin ha estat el cost de compra i instal·lació de les llums d’estiu de la Plaça de
l’Església?
- Fins quina data està previst que hi siguin a la Plaça?
- La instal·lació compleix tota la normativa (seguretat, lumens,...)?
- Quan es van instal·lar, en la memòria o projecte quin cost en termes de factura
d’electricitat mensual es va preveure?
Dit això, primer exposa que tenen una sèrie de PRECS:
1- Sobre la neteja viària, atès que s’han detectat mancances al municipi,
especialment als carrers adjacents i les papereres de la zona de l’Institut Joan
Guinjoan. Com que els mitjans materials de neteja dels quals disposa l'Ajuntament
suposadament són suficients per a garantir la netedat del conjunt de carrers i les
places de la vila, es prega que s'intensifiqui el buidatge de papereres i s'incrementi
la regularitat de neteja diària de la zona amb una doble funció: a més de netejar,
educar els valors als adolescents de la zona perquè la deixen més neta. Ens han
arribat queixes de gent que troba les papereres de la zona sempre plenes.
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- Es demana el mateix quant als contenidors de la plaça de Maria Cèlia i de la zona
dels contenidors del camp de futbol del carrer dels Molins Nous, on es prega
incrementar els mitjans humans i materials de l'Ajuntament per a millorar el servei de
neteja, o bé contractar puntualment els serveis que l'empresa pública Secomsa que
ofereix als ajuntaments de la comarca, evitant la sensació de brutícia que
actualment existeix i de la que ens han arribat diferents queixes de veïns. Una altra
alternativa seria trobar la forma de controlar, avisar i, si convé, sancionar les
persones que deixen la brossa fora dels contenidors o bé els objectes que s'haurien
de portar a la deixalleria. També seria interessant valorar l’horari d’apertura de la
deixalleria: si caldria ampliar-lo o no. D'altra banda, al carrer Salvador Espriu es va
plantar albízies, un arbre de la família «mimosoideae» que floreixen a l'estiu i que
tenen fulles i flors caduques que, si no es recullen i es trepitgen, deixen el terreny
enganxós i després és molt difícil que quedi net. Per tant, es prega que s'intensifiqui
la neteja viària d'aquella zona en atenció a les queixes rebudes pels diferents veïns.
2- Sobre la salubritat. Des de fa dos anys hi ha una invasió de tudons i, malgrat que
algunes associacions ja havien alertat de la seva presència, a membres de l'equip
de govern i no s’havia actuat fins ara, aquest estiu s’han llençat coets per a espantar
part de la població i s'han organitzat unes batudes arreu del terme municipal. Aquest
fet ha provocat la mort de molts tudons, però en canvi han caigut en zones del nucli
urbà i han estat allà sense recollir. Es prega que la brigada municipal faci una neteja
com a mínim per la zona de les instal·lacions esportives al municipi, ja que hem
rebut diferents queixes de veïns de la zona.
3- Sobres les restes romanes de la zona de Molins Nous. S'ha detectat que aquesta
zona està molt abandonada darrerament. Recentment es va fer una neteja d'arbres
per a millorar el seu aspecte. Però, per a millorar la seva funció i estètica, es
preguen les següents actuacions: tornar a col·locar panells informatius, ja que els
que hi ha actualment estan molt malmesos i no donen la informació que haurien de
donar; realitzar un tractament a les passarel·les i els vials de fusta sobre les restes
perquè no estan en condicions òptimes.
Seguidament, tenim una sèrie de PREGUNTES:
1.- Preguntes per a la regidora de Seguretat i Circulació i el Regidor de Serveis
Públics sobre les conseqüències dels aiguats:
Atès que hem tingut un final d'agost i un començament d'estiu amb diferents
tempestes continuades en el temps, aquestes han provocat diferents escórrecs i
moviments de terra que han quedat dipositats en diferents zones del municipi: plaça
de l'Arbre, avinguda Catalunya, carrer Salvador Espriu, carrer Sant Antoni... I que
van restar acumulats diferents dies a les calçades provocant caigudes de persones i
d’algun vehicle (una moto). Les preguntes són:
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- cap de les persones de la brigada o de la Policia Local van informar de la terra
acumulada a les calçades?
- Cap dels dos regidors en l'exercici de les seves funcions va detectar aquest fet, a
més de viure i passar-hi sovint per aquestes zones?
- No hi va haver cap queixa de veïns? Com és que es va tardar tants dies a actuar?
2.- Una altra qüestió per a la regidoria de Festes. Es tracta de la sortida programada
a La Solana.
- En el darrer mes hem vist penjats per diferents establiments i bars una sortida de
tres dies al municipi de La Solana, província de Ciutat Reial. Pel que hem pogut
saber, les activitats dels cartells s’han suspès. Per què no s'han retirat els cartells
dels establiments i del bar del municipi?
- Per què en comptes d’intentar fer d’agència de viatges (amb tot el temps que
comporta) no s'executa la moció que està aprovada, per la qual es va signar un
protocol d’agermanament per fi d’afavorir les activitats culturals i desenvolupar
programes per al foment d’aspectes econòmics (com el foment de fires, o la
divulgació de productes locals)?
- Com és que després de gairebé quatre anys d’aprovar la moció i fer unes
consultes a l'Ajuntament de La Solana encara no s'ha establert cap comissió, ni tan
sols s'ha arribat a plantejar la possibilitat d'iniciar contactes per tal de donar
compliment a la moció?
3.- En relació amb la programació del Casal Riudomenc, per a la regidoria de
Cultura:
- Com és possible que surti a les xarxes socials (Facebook i Instagram) la
programació del Casal per a la propera temporada 2018-2019 i que hi hagi un enllaç
per la consulta de forma completa a l'espai del Casal Riudomenc (el domini Casal
Riudomenc.cat) i que aquesta programació estigués més de 72 hores (del 10 de
setembre al 14 de setembre) sense ampliar-se la notícia?
4.- Sobre el Butlletí Municipal, al regidor d’Informació:
- Perquè no és dóna compliment a la moció aprovada en abril de 2011, per la qual a
instàncies del grup municipal d'Esquerra Republicana es va aprovar per unanimitat
constituir un consell de redacció format per un membre de cada un dels grups
municipals representats de l'Ajuntament, i que aquest consell de redacció nomenés
un director o directora dels mitjans públics de l'Ajuntament alié i extern als grups
municipals, i vetllés i donés el vistiplau als continguts de cadascun d'aquests mitjans
(web Facebook, Twitter, Butlletí Municipal i altres)?
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- Si aquest consell de redacció hagués estat creat, potser no hauria passat l’errada
que hem comentat anteriorment de penjar una notícia a la xarxa, dient que
s’ampliaria a la web i que no estigués encara actualitzada. O per exemple, en el
butlletí número 121 de febrer-març de 2018, segons l'anunci de la portada no es
publicaria una notícia que es va produir en el mes d'abril: la inauguració del pavelló
que s'ha fet a l'escola Beat Bonaventura; o en el número 122 d’abril-maig no es
publicaria una notícia del mes de juny: la sortida de la Colla Gegantera a Portugal.
5.- Aquest darrer punt és sobre el conveni col·lectiu dels treballadors de
l'Ajuntament:
- Ens poden informar si s'està negociant i en quin punt es troben les negociacions
del conveni col·lectiu dels treballadors?
- L'equip de govern ha valorat aplicar l'increment retributiu del personal per a l'any
2018 segons la Llei 6/2018, de 3 de juliol, sobre els Pressupostos generals de
l'Estat que regula l'increment retributiu per al sector públic amb efectes des de l’1 de
gener de 2018?
- I l'increment retributiu addicional lineal amb efectes des de l’1 de juliol de 2018
quant als salaris vigents a 31 de desembre segons l'acord del Consell de Ministres
de 13 de juliol, tal com indica l'apartat 2 de la Llei 6/2018?.
6.- Pel que fa a les obres dels carrers del nucli antic:
- Hem rebut vàries consultes de veïns preguntant-nos perquè els carrers al voltant
del carrer Sant Josep s'estan remodelant de forma diferent, és a dir, s’hi posen
voreres i la part central va sense llambordes. En la Comissió d'Urbanisme se’ns va
informar que la reforma aprofitava el que hi havia al carrer. Com que aquests carrers
no tenien llambordes, no s’hi posaven. Tanmateix, els traslladem aquestes dues
qüestions que ens han fet arribar els veïns de la zona:
a) Perquè no es poden comprar llambordes per tal de deixar-los igual que la resta?
b) Si no és possible posar-hi llambordes, perquè no es fa tot al mateix nivell, sense
voreres, com la resta de carrers del nucli antic?
7.- La darrera pregunta o preguntes tracten sobre la construcció ornamental de
l'entrada de la Fira:
- Amb quins criteris es va decidir no retirar la construcció ornamental temporal feta a
l'entrada de la fira, a la confluència de l’avinguda 1 d’Octubre amb la plaça del
Comte Arnau?
- Perquè no es va senyalitzar adequadament la presència d’aquesta construcció, tan
pel que fa als accessos de la rotonda de la plaça Arnau de Palomar, com des del
carrer de Sant Pau cap al carrer Doctor Flèming (que es va canviar el sentit de
18
U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 20-09-2018.odt

direcció), com pel fet que s'estrenyia l'accés per als cotxes a l'avinguda de l’1
d’octubre?
- Tenim constància que un vehicle va xocar contra aquesta construcció i la va
malmetre. El propietari del vehicle ha presentat cap tipus de denúncia contra
l'Ajuntament? Com procedirà el govern municipal en aquest cas?
Aquestes són totes les preguntes que tenim.
8.2/ Preguntes formulades pel grup municipal de la CUP
La Sra. Roser Torres exposa les següents preguntes i precs:
Començarem amb precs i preguntes indistintament.
1.- Sobre el Ple municipal:
- Demanem al president del Ple una modificació en l'ordre del punt precs i
preguntes, de manera que l'equip de govern respongui primer les preguntes
formulades en el ple ordinari anterior, i posteriorment els grups municipals formulin
les preguntes corresponents al ple actual. D'aquesta manera, en cas que alguna
resposta no resolgui els dubtes dels grups municipals, aquests tindran l'opció de
reformular la pregunta sense necessitat d’haver esperar al proper ple ordinari. Per
exemple, una pregunta feta el gener, se’ns respon al març, i si la resposta no és
aclaridora hem de preguntar i esperar al maig i esperar la resposta al juliol. Entre la
primera pregunta i l’última resposta podem passar sis mesos. Creiem que aquest
decalatge milloraria aplicant aquest canvi que demanem.
- Perquè s'ha modificat l'horari del Ple municipal d'avui?
- Perquè no s'ha notificat abans d'enviar la convocatòria a la resta de grups
municipals?
- Existeix cap informe o justificació d'aquest canvi tenint en compte que la distribució
i l'horari dels plens és un acord adoptat en el ple?
- Segurament ens dirà que és potestat del president fer el canvi, però creiem que
hagués estat bé que el president del ple tingués la deferència d’acordar amb la resta
de grups municipals, aquest canvi de data i hora sobre els plens municipals de
convocatòria ordinària. Demanem que es faci així si hi ha d'haver canvis d’ara
endavant.
2.- Sobre la Festa Major de Sant Jaume:
- S’ha realitzat cap reunió post festa major amb les entitats i els elements del seguici
per a valorar la consecució d'aquest? En cas negatiu, preguem que es convoqui i
que no s'esperi a l’edició següent de la festa major per dur-ho a terme.
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3.- Pel que fa al pla de nucli antic i al pla de dinamització turística:
- Voldríem saber en quin estat es troben les redaccions d’aquests dos plans?
4.- Sobre la plaça de l'església:
- Arran de la col·locació de les pilones de formigó pels llums, s’han detectat
desperfectes i s’han hagut desperfectes i s'han dut a terme reparacions a la plaça?.
- Per quins motius no s'ha aprofitat que s'ha fet una repoblació vegetal al parterre de
la plaça per a arreglar la porta del refugi, ja que fa temps que està trencada?
5.- Referent a la consulta de la fira:
- S'han executat tots els projectes de les entitats que havien guanyat una subvenció
mitjançant les consultes de 2016 i 2017? En cas negatiu, perquè no s'han executat?
- Què s'ha fet amb els diners dels projectes no executats?
- Si en anteriors edicions el govern de l'Ajuntament de Riudoms va dir que el temps
òptim per a informar sobre la consulta era de 72 hores d'antelació, per què en
aquesta edició no s'ha respectat aquesta antelació?
- Els documents de votació i la consulta d'aquest 2018 estan d'acord amb l'actual
Llei orgànica de protecció de dades?
6.- Sobre la Festa Major Comarcal:
- Quin és el motiu pel qual se celebra Riudoms la Festa Major Comarcal?
- Existeix cap cost per part de l'Ajuntament de Riudoms? Quin és aquest cost i a què
es degut?
- Quin és el paper de les entitats locals?
- Què ha fet l'Ajuntament amb les entitats: hi ha hagut contactes, s’ha fet una tria
amb les entitats locals sobre les que hi participen o les que no? També voldríem
saber si s’ha de ser entitat per a participar en aquesta festa ?
7.- Referent a la circulació:
- Hi hagut reclamacions patrimonials arran de l'accident automobilístic amb l'entrada
de la fira?
- Existia algun informe previ on es defineixen les mesures de seguretat, tenint en
compte que aquest element podria continuar ubicat en aquest espai més enllà de la
data de la celebració de la fira?
- Per quin motiu s'ha mantingut aquest element?
- Preguem a la regidoria de Circulació que en el proper ple ens aclareixi com ha anat
el cas i si hi ha perjudici per part de l'Ajuntament.
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8.- Sobre Brigada Municipal:
- Tenim constància que la brigada municipal va estar treballant a l'entrada de la fira
(tot i que el lloc és el de menys) en horaris de màxima calor. Hi ha un document i
protocol de riscos laborals que detalli quines mesures s'han d'adoptar a favor de les
condicions laborals dels treballadors?
- Demanem que l'Ajuntament vetlli per les condicions i els riscos laborals dels
treballadors, ja que en aquelles dates hi va haver avisos expressos de recomanació
de no treballar en segons quines condicions perquè va ser un període en què va
haver accidents laborals provocats per l’onada de calor?.
9.- Sobre la Fira de l’Avellana:
- Perquè a la comissió informativa no es va informar sobre les activitats comercials
que hi anirien destinades, com ara l’outlet «Gaudí», si ja es coneixien? Perquè es va
obviar aquesta informació?
- Demanem que es fixin criteris equitatius de gènere en l'elecció de la persona
escollida per a realitzar l'acte inaugural de la fira? Després de 38 anys el paper de
les dones en aquest aspecte ha estat molt minoritari i creiem que això és
inadmissible.
- Demanem que es modifiqui l'horari de l’acte inaugural per a facilitar l’assistència a
la fira per part de tothom, així com l'arribada de la comitiva al recinte firal una
miqueta més aviat.
- Degut a queixes de participants, també demanem que l'inici de la caminada
nocturna de les Llàgrimes de Sant Llorenç no depengui de l'hora de la inauguració
final, ja que sovint aquesta tarda més del compte.
- Demanem un canvi horari en la realització de les visites tècniques de la Fira de
l’Avellana, atès que a l’acte no hi assisteixen gaires pagesos professionals perquè
treballen, i a l'hora del migdia també fa molta calor per als assistents. Proposem que
les visites tècniques es facin al vespre.
- Volem posar de manifest que hem rebut queixes sobre la poca antelació i les
presses a l'hora de fer les fotografies sobre les mines de Riudoms exposades a la
fira, ja que es van fer a molt pocs dies de la celebració del certamen.
- A més, també es van detectar errors en la impressió de les fotografies, els quals
suposem que no van poder ser corregits precisament pel poc marge d'antelació de
què es va disposar per fer aquesta tasca.
- Demanem que s'estableixin uns horaris clars d'obertura i tancament del recinte firal
per a cadascuna de les activitats i les zones del recinte, tant per a donar una bona
imatge als visitants com per a garantir un correcte desenvolupament del servei de
seguretat. Hem pogut constatar que les diferents activitats del recinte firal han fet
horaris molt desiguals.
- Estem d'acord amb l’existència d'activitats i atraccions gratuïtes, però voldríem
saber quins criteris s'utilitzen a l'hora d'escollir-les. Posem dos exemples indicatius:
perquè el rocòdrom és gratuït i el tomb amb ponis no, quan ambdós són d'empreses
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privades. Fem ús d'aquests exemples, tot i que no volem posar el focus en cap de
les dues activitats en concret.
- S'han tingut queixes per part dels establiments de restauració en la relació a la
seva ubicació, i creiem que hi havia un greuge comparatiu en la preparació de la
zona chill-out vers altres comerços.
- Voldríem saber si s'han rebut queixes per part de les creperies atès que potser hi
havien massa establiments similars comparats amb el públic potencial. S'havia
notificat a aquests establiments que es podia produir aquesta circumstància? Es
tindrà en compte per a futures ocasions per tal que els paradistes facin una bona
valoració de la seva activitat? Creiem que si els paradistes surten descontents, en
futures edicions ens podríem trobar amb problemes, malgrat que valorem que el
més important és garantir la satisfacció al públic.
- Demanem que es racionalitzi l’elaboració distribució de fulls de mà informatius
sobre els actes de la fira: enguany es van enviar fins quatre models diferents, alguns
amb una elaboració tècnica poc acurada (segons els comentaris que ens han fet
arribar persones amb coneixements de disseny, com ara que es feia un excés de
majúscules o que hi havia una mala distribució de la informació, etcètera).
- Per quin motiu algunes de les visites a la casa pairal d'Antoni Gaudí eren de
pagament i d'altres no? Perquè no estava recollida en els programes de la Fira
aquesta informació? Preguem que s'estudiï la possibilitat que totes les visites siguin
o bé de pagament o bé gratuïtes, i que estigui correctament informat en el material
publicitari.
- Quines són les persones responsables de fer la visita a la cisterna i el poble
programades en el marc de la fira i perquè no s’hi programen tots els dies?
- Sobre l'activitat del Minipop a la Fira: Perquè es fa aquesta activitat al recinte firal
mentre que altres es fan a Sant Antoni, com l’Avellana Sound o el ball de la fira?
Preguem que es repensi l’emplaçament d'aquest tipus d'activitats que es van fer de
matí i amb molt d'impacte de sol, i també que s'estudiï la creació d’un espai al
recinte firal amb suficient ombra per a albergar aquests actes i així potenciar-lo.
- Sobre l’Outlet «Gaudí»: preguem que es millori la ubicació i la distribució de les
parades per tal de garantir l'accessibilitat i els protocols de seguretat, i les sortides
en cas d’evacuació.
- Quins costos suposen per a l'Ajuntament de Riudoms la construcció, la reparació,
el manteniment i el desmantellament de l'accés al recinte firal, tan pel que fa a
recursos materials com per als recursos humans?
- Si les tasques de la brigada estan correctament programades i es coneixen els
requeriments tècnics de la fira, perquè els treballadors de la brigada municipal es
veuen forçats a desatendre actuacions d'urgència també programades en la
mateixes dates?
- Finalment, volem fer un PREC en relació a la trista efemèride que s'escau avui: fa
un any que els cossos de seguretat de l'Estat espanyol van escorcollar diverses
dependències de la Generalitat de Catalunya, i també van intentar sense ordre
judicial registrar la seu nacional de la nostra candidatura, motius pels quals el poble
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es va manifestar pacíficament, i cosa que generà l'empresonament de Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez. Preguem que tinguem un record per aquests dos presos polítics i
que l'Ajuntament de Riudoms segueixi treballant per a la constitució de la República
Catalana.
8.3/ Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ERCAvancem-AM en l’anterior sessió plenària ordinària:
1/. El Sr. Sergi Pedret, regidor de Serveis Públics, respon a les preguntes
formulades en relació amb el tema de la recollida d’escombraries:
- Es modifica de cara a l'estiu la recollida diària o això ho gestiona directament
Secomsa?
La recollida d’escombraries va a càrrec de Secomsa i els horaris els defineix la
pròpia empresa. Malgrat tot, aquest any s'ha consensuat amb l’empresa uns nous
horaris de recollida per tal d’eliminar les molèsties de les persones que durant l'estiu
dormen amb les finestres obertes.
- Pel rènting dels contenidors, s’ha valorat adherir-se al conveni amb el Consell
Comarcal que ha fet una compra de contenidors per Cambrils?
Sí que s’ha valorat, però des de l’àrea d'Intervenció s'ha interpretat que en aquesta
matèria és millor fer una licitació des de l'Ajuntament, així es poden fixar les
condicions tècniques ajustades a les necessitats de Riudoms i no haver-nos de
subrogar a les que va fixar Cambrils.
8.4/ Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de la CUP en
l’anterior sessió plenària ordinària:
1/. El Sr. Jordi Domingo, regidor de Cultura, respon a les preguntes formulades en
relació amb el Casal Riudomenc:
- Voldria 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 regentava el bar del casal
riudomenc sobre la finalització de la seva activitat o la rescissió del contracte
establert?.
La comunicació es va fer a l'Ajuntament de Riudoms el dia 11 de juliol, i amb efectes
de 31 de juliol.
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- Des de l'inici del període de licitació, 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?
No, no ens consta cap incompliment.
- En cas de rescindir-se el contracte per part del contractista, s’exigirà alguna
penalitat tal com marca la clàusula 37?
No, ja que la concessionària ha perdut la fiança que havia dipositat. De fet, la
clàusula 37 estableix la possibilitat d’exigir una penalitat, però no pas l’obligació.
- Perquè en el plec de clàusules no s'ha inclòs la clàusula 20k que constava en
altres plecs de clàusules i que obligava el contractista a continuar donant servei fins
que una altra persona es fes càrrec de l'obertura del bar?
No s'ha inclòs per la tipologia de contracte administratiu que en aquest cas es va
tramitar.
- 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?
La caseta estava sotmesa a un expedient d'ocupació de via pública i no al del bar
del Casal. En tot cas, igualment es va retirar a càrrec de la propietària un cop va
finalitzar el contracte del bar del Casal.
2/. El Sr. Sergi Pedret, regidor de Serveis Públics, respon a les preguntes
formulades en relació amb els llums de la plaça:
- Quin és el motiu pel qual s'han instal·lat els elements que hi ha a la plaça?
Forma part de les accions per a dinamitzar el nucli antic de Riudoms. Amb la seva
instal·lació s’ha revitalitzat substancialment la plaça de l'Església i la plaça Petita.
Així, les activitats que s’han realitzat en aquest espai s'han beneficiat d'un entorn
molt més agradable i amb un ambient molt més acollidor.
- Quin cost ha tingut la seva instal·lació? Quin cost tindrà el seu manteniment i la
posterior retirada?
El cost ha estat de 16.427 € més IVA. El cost de manteniment és el propi de
l’enllumenat públic, i el de retirada és el cost d’un camió ploma que vingui a carregar
les estructures mòbils.
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- S'ha realitzat la compra d'aquests elements, o bé s’ha optat per llogar-los?.
La instal·lació s’ha adquirit en propietat.
- 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 aquest espai durant la
Festa Major o, fins i tot, la cursa de sacs de la Fira de l’Avellana?
Precisament, per aquesta raó s’han instal·lat abans de la Festa Major, per a donar
servei a l’elevat nombre d’activitats programades en aquest espai.
- Qui ha col·locat aquests elements? La brigada municipal o bé una empresa
externa?
Els elements estructurals han sigut col·locats per una empresa externa i la
instal·lació de la part elèctrica ha estat a càrrec de la brigada municipal.
- Qui els traslladarà cada vegada que s'hagin de moure?
Un camió ploma.
- Durant quant de temps estaran instal·lats a la plaça?
Hi estaran instal·lats durant els períodes en què a la plaça hi hagi major activitat.
- S’han tingut en compte les mesures de seguretat a l’hora d’instal·lar aquests tipus
d'elements i deixar-los instal·lats allà?
Sí.
3/. La Sra. Maria Cros, regidora d’Informació Municipal, respon a les preguntes
formulades en relació amb el Facebook GaudíRiudoms:
- 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?
La pàgina GaudíRiudoms ha estat creada per a recollir, convertir i també difondre
totes les activitats de caràcter cultural, festiu, formatiu o de lleure que l’Ajuntament
promogui; i també les d’entitats i associacions o d'altres institucions públiques que
tinguin la seu a Riudoms, o interès per als veïns/veïnes del poble. També
excepcionalment, les activitats sense ànim de lucre que es promoguin per empreses
o particulars. L'objectiu final d'aquesta pàgina és precisament convertir-se en un
25
U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 20-09-2018.odt

espai de referència tant per als veïns de Riudoms com també pels visitants i els
turistes que s'interessin i vulguin conèixer el nostre poble. Perquè s'ha creat aquesta
pàgina? Doncs bé, el motiu és perquè ve recolzat per una proposta sorgida de les
conclusions del Pla de comunicació de l’Ajuntament de Riudoms, el qual es va
realitzar fa uns mesos a través d’una empresa externa.
4/. El Sr. Jordi Domingo, regidor de Cultura, respon a les preguntes formulades en
relació amb les activitats del Reviu les Places:
- L’actuació del dia 11 de juliol es va haver de suspendre degut a inclemències
meteorològiques, aquest fet tindrà cap cost per a l’Ajuntament de Riudoms?
Actualment s’està negociant amb la companyia, però sempre tenint en compte allò
que recull el contracte.
- L’Ajuntament disposa d’algun tipus d’assegurança que cobreixi la cancel·lació
d’actuacions per aquest tipus de circumstàncies?
No.
5/. El Sr. Jordi Domingo, regidor de Cultura, respon a les preguntes formulades en
relació amb la Biblioteca Municipal:
- S'ha comptabilitzat de forma exacta els estudiants que hi han assistit durant el
període extraordinari d'obertura?
Sí, 50 usuaris.
6/. El Sr. Carles Garcia, regidor de Seguretat Ciutadana i Circulació, respon a les
preguntes formulades en relació amb l’abandonament 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?
L'increment d’abandonaments d'animals de companyia és un fet que
lamentablement es produeix durant l'estiu. D’altra banda, l'establiment d’un sistema
més eficient de comunicació i gestió dels abandonaments fa que encara pugui
semblar que n'hi hagi més que en anys anteriors. Una part important dels animals
abandonats porten la identificació corresponent.
- En cas afirmatiu, quina ha estat la resolució de l'Ajuntament davant els propietaris?
Es localitza el propietari i aquest s'ha de fer càrrec de recollir l'animal.
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- En cas negatiu, quina ha estat l’actuació de l'Ajuntament per a garantir la recollida
d’aquests animals?
En aquests casos es fa difusió mitjançant diferents canals per a intentar localitzar el
propietari de l'animal. En cas que passades unes hores no aparegui, es contacta
amb una entitat especialitzada per tal de fer-se càrrec de l'animal.
- Hi ha algun cost addicional per part de l'Ajuntament per a dur a terme les
actuacions corresponents?
Sinó és localitza el propietari, l'Ajuntament ha d’assumir el cost de la recollida, el
qual actualment és de 200 € per animal recollit.
7/. El Sr. Sergi Pedret, regidor de Serveis Públics, respon a les preguntes
formulades 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 a dur a terme les tasques de neteja?
Quan hi ha activitats lúdiques i culturals al poble organitzades per l'Ajuntament o per
les entitats, es planifiquen les tasques de la brigada. Aquesta planificació es fa tant
pel muntatge de la infraestructura, el suport d'una activitat (si fos necessari) i el
posterior desmuntatge. En aquells casos en què l'activitat embruta la via pública i
que la neteja immediata genera una major complicació posterior, es planifiquen les
hores extres necessàries per a fer la neteja just després de l'activitat. En aquells
casos en què és indiferent esperar al primer dia laboral, no es fa la neteja de
manera immediata.
- Com es gratifica als treballadors municipals aquesta feina extraordinària?
D'acord amb allò que estableix la normativa vigent.
- Es paguen els honoraris extraordinaris que corresponen o es gratifica d'alguna
altra forma?
A causa de les limitacions imposades per l'estat en creixement del capítol 1 de
personal, es fa mitjançant compensació d'hores a escollir pel treballador. A més,
aprofito per a deixar constància un cop més de l’agraïment a tota la brigada
municipal per la seva tasca en totes les feines que se li encomanen.
8/. El Sr. Carles Garcia, regidor de Seguretat Ciutadana i Circulació, respon a les
preguntes formulades pel que fa al curs de defensa feminista:
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- Després de la realització del curs de defensa feminista, s’ha demanat una
valoració qualitativa a les persones inscrites?
En aquest tipus de formació no és preceptiu realitzar cap valoració qualitativa.
Tanmateix, s'han rebut diferents comentaris de caràcter molt positius.

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,

Josep M. Cruset Domènech

La secretària,

Carmen Alcoverro Beltran
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