EXTRACTE ACTA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 22 DE MAIG 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 dinou hores
i cinc minuts del vespre del dia vint-i-dos de
maig 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 04/18
1/. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 15 DE MARÇ DE 2018
Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de l’acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el dia 15 de març 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 15 de març de 2018,
les quals es detallen a continuació:
DECRET

DATA

EXTRACTE

2018_03_08-01

08/03/2018 Decret ordenació de pagaments

2018_03_08-02

08/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_08-03

08/03/2018 Decret Alcaldia aprovant l'expedient de contractació i la convocatòria pública de la licitació

2018_03_08-04

08/03/2018 Decret Alcaldia aprovant expedient contractació així com la convocatòria pública licitació

2018_03_08-05

08/03/2018 Decret Alcaldia aprovant expedient contractació i la convocatòria pública de la licitació

2018_03_09-01

09/03/2018 Resolució de compensació d'ofici de deute en concepte multa de trànsit

2018_03_09-02

09/03/2018 Resolució de compensació d'ofici de deute en concepte de liquidacions OVP taules d'agost

2018_03_09-03

09/03/2018 Decret d’ocupació via pública Penya l'Avellana Blaugrana del dia 21/4/2018

2018_03_09-04

09/03/2018 Resolució acceptant justificació de subvenció concedida a l'Associació Festa de Barris

2018_03_09-05

09/03/2018 Resolució concessió llicència ocupació via pública el 12/5/2018 IV Caminada solidària

2018_03_09-06

09/03/2018 Decret Alcaldia contracte menor serveis vigilants seguretat pavelló d'esports

2018_03_09-07

09/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_12-01

12/03/2018 Resolució acceptant justificació de subvenció concedida a l'Associació Amics dels Gats

2018_03_12-02

12/03/2018 Resolució acceptant justificació de subvenció concedida a la Lliga contra el càncer

2018_03_12-03

12/03/2018 Decret de l'Alcaldia de convocatòria de la sessió plenària ordinària del dia 15/03/2018

2018_03_13-01

13/03/2018 Resolució d'aprovació de despeses de funcionament i gestió de l'arxiu històric municipal

2018_03_13-02

13/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_13-03

13/03/2018 Resolució de concessió de renovació targeta d'aparcament per persones mobilitat reduïda

2018_03_13-04

13/03/2018 Resolució de concessió de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2018_03_13-05

13/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_13-06

13/03/2018 Decret aprovació Pla Pressupostari a mig termini pel període 2019-2021

2018_03_14-01

14/03/2018 Decret Alcaldia de convocatòria Junta de Govern de data 19 de març de 2018

2018_03_14-02

14/03/2018 Resolució de renovació de concessió de targeta d'aparcament per persones amb discapacitat

2018_03_14-03

14/03/2018 Decret sobre la llicència ocupació temporal via pública venda ambulant xurreria

2018_03_14-04

14/03/2018 Decret aprovació liquidació TOVP 2017

2018_03_15-01

15/03/2018 Decret Alcaldia contracte menor actes Trobada d'Armats

2018_03_16-01

16/03/2018 Decret Alcaldia adjudicacions contracte menor actes Setmana Santa 2018

2018_03_19-01

19/03/2018 Decret declara la caducitat de l'expedient 321/2017-Secr recuperació camí "Mas del Ninfle"

2018_03_19-02

19/03/2018 Resolució sol·licitant subvenció a la Generalitat de Catalunya per a les despeses de l'escola

2018_03_19-03

19/03/2018 Decret d'inici expedient recuperació d'ofici camí de "Mas d'en Ninfle"

2018_03_19-04

19/03/2018 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil

2018_03_20-01

20/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_20-02

20/03/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 1r trimestre de 2018, un titular erroni

2018_03_20-03

20/03/2018 Resolució de renúncia subvenció concedida per actuacions de millora gestió i la qualitat
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2018_03_20-04

20/03/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 1r trimestre de 2018, d’un titular erroni

2018_03_20-05

20/03/2018 Resolució aprovant relació classificada d’ofertes i requeriment aportació documentació

2018_03_20-06

20/03/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 1r trimestre de 2018, d’un titular erroni

2018_03_20-07

20/03/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 1r trimestre de 2018, d’un titular erroni

2018_03_21-01

21/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_21-02

21/03/2018 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat a la comunicació prèvia d'obres

2018_03_22-01

22/03/2018 Resolució d'Alcaldia que atorga llicència urbanística d'obres

2018_03_22-02

22/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_22-03

22/03/2018 Resolució de canvi de nom d'ofici del servei d'ABC d’un immoble

2018_03_22-04

22/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_22-05

22/03/2018 Decret ocupació via pública 13 de maig de 2018

2018_03_22-06

22/03/2018 Resolució de derivació de deute per rebuts d'ABC d’un servei

2018_03_22-07

22/03/2018 Resolució relativa a la sol·licitud de fraccionament en el pagament d’un deute pendent

2018_03_22-08

22/03/2018 Decret contracte menor de serveis i subm. sortida de l'element festiu El Cavall dels Nebot

2018_03_23-01

23/03/2018 Decret aprovant inicialment el projecte bàsic i executiu de rehabilitació i ampliació

2018_03_23-02

23/03/2018 Resolució relativa a l'autorització temporal per OVP amb taules i cadires

2018_03_23-03

23/03/2018 Decret admissió a tràmit reclamació responsabilitat patrimonial amb requeriment d'esmenes

2018_03_23-04

23/03/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2018_03_26-01

26/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_26-02

26/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_26-03

26/03/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2018_03_27-01

27/03/2018 Decret Alcaldia de convocatòria Junta de Govern del dia 3 d'abril de 2018

2018_03_27-02

27/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_27-03

27/03/2018 Decret Alcaldia contracte menor de serveis neteja escola Cavaller Arnau

2018_03_27-04

27/03/2018 Resolució d’acollir-nos a la convocatòria de subvencions per actuacions protecció de la salut

2018_03_27-05

27/03/2018 Decret ordenació de pagaments relació núm. 009/2018

2018_03_27-06

27/03/2018 Resolució acordant acollir-nos a la convocatòria de subvencions

2018_04_02-01

02/04/2018 Decret inici expedient 209/2018 operació endeutament

2018_04_03-01

03/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_03-02

03/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_03-03

03/04/2018 Resolució que inadmet a tràmit la reclamació en haver prescrit el dret

2018_04_03-04

03/04/2018 Resolució inici procediment reclamació responsabilitat patrimonial

2018_04_03-05

03/04/2018 Decret aprovant la relació classificada d’ofertes presentades i requeriment de documentació

2018_04_03-06

03/04/2018 Resolució aprovant el pagament d'una subvenció vinculada a les obres de rehabilitació

2018_04_03-07

03/04/2018 Decret canvi titularitat dret funerari concessió nínxol núm.685 del cementiri municipal

2018_04_03-08

03/04/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm.508 del cementiri municipal

2018_04_03-09

03/04/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 1r trimestre de 2018, d’un titular erroni

2018_04_03-10

03/04/2018 Resolució de baixa i nova liquidació del rebut de brossa-clavegueram del 4t trimestre 2017

2018_04_03-11

03/04/2018 Resolució de derivació del deute en concepte de rebuts de la taxa de brossa de disseminats

2018_04_03-12

03/04/2018 Resolució de canvi de nom d’ofici del servei d’ABC d’un immoble

2018_04_04-01

04/04/2018 Resolució acceptant justificació de subvenció concedida a l'Associació Esplai del Casal

2018_04_04-02

04/04/2018 Resolució acceptant justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Escola Cavaller Arnau

2018_04_04-03

04/04/2018 Resolució denegació autorització instal·lació carpa Ciutadans

2018_04_05-01

05/04/2018 Decret expedient liquidació pressupost 2017

2018_04_06-01

06/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_06-02

06/04/2018 Decret inici 2n expedient modificació crèdits 2018

2018_04_06-03

06/04/2018 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil
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2018_04_09-01

09/04/2018 Decret denegant ocupació via pública pel dia 14/4/2018 partit polític ciutadans

2018_04_09-02

09/04/2018 Decret cessió Teatre Auditori Casal Riudomenc a petició del Consell Comarcal del Baix Camp

2018_04_09-03

09/04/2018 Decret d'aprovació mitjançant contracte menor de serveis del manteniment correctiu d’aparells

2018_04_09-04

09/04/2018 Decret d’aprovació liquidació pressupost 2017

2018_04_09-05

09/04/2018 Decret inici 1r expedient de modificació de crèdits incorporació romanents

2018_04_09-06

09/04/2018 Decret aprovació 1r expedient modificació crèdits pressupost 2018, incorporació romanents

2018_04_09-07

09/04/2018 Decret de convocatòria sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació

2018_04_10-01

10/04/2018 Resolució d'ampliació del termini de fraccionament, en 18 mesos, d’un deute

2018_04_11-01

11/04/2018 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil

2018_04_11-02

11/04/2018 Decret de canvi de titularitat drets funeraris de concessió del nínxol núm. 572 del cementiri

2018_04_11-03

11/04/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxols núm. 947 i 981 del cementiri

2018_04_11-04

11/04/2018 Decret de convocatòria de la Junta de Govern del dia 16/04/2018

2018_04_12-01

12/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_12-02

12/04/2018 Decret de convocatòria de la sessió plenària extraordinària del dia 17/04/2018

2018_04_12-03

12/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_12-04

12/04/2018 Decret de sol·licitud de subvenció per a projectes i activitats culturals

2018_04_13-01

13/04/2018 Decret que declara el desistiment de l’interessat en la seva sol·licitud de llicència de tinença

2018_04_13-02

13/04/2018 Resolució d’acollir-nos a convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments

2018_04_16-01

16/04/2018 Decret Alcaldia d’ocupació via pública Ciutadans

2018_04_16-02

16/04/2018 Decret Alcaldia d’aprovació despesa MRW

2018_04_17-01

17/04/2018 Decret Alcaldia ocupació via pública 22 i 23 d'abril venda de flors

2018_04_18-01

18/04/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2018_04_18-02

18/04/2018 Resolució de concessió de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2018_04_19-01

19/04/2018 Decret d'Alcaldia encomanant als Serveis Tècnics Municipals la redacció d’un projecte bàsic

2018_04_19-02

19/04/2018 Decret d'Alcaldia encomanant als Serveis Tècnics municipals la redacció d’un projecte bàsic

2018_04_19-03

19/04/2018 Resolució desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial

2018_04_19-04

19/04/2018 Resolució atorgant llicència urbanística d'obres

2018_04_19-05

19/04/2018 Decret Alcaldia contracte menor subministrament Gala Llamp

2018_04_20-01

20/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_20-02

20/04/2018 Resolució d'inici expedient restauració legalitat urbanística i ordre de suspensió d'obres

2018_04_20-03

20/04/2018 Decret ordenació de pagaments relació núm. 010/2018 i altres

2018_04_23-01

23/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_23-02

23/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_24-01

24/04/2018 Decret canvi titularitat dret funerari concessió nínxol núm.1041 del cementiri

2018_04_24-02

24/04/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol 574 (doble) del cementiri

2018_04_24-03

24/04/2018 Decret d'Alcaldia encomanant als Serveis Tècnics municipals la redacció d’un projecte bàsic

2018_04_24-04

24/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_24-05

24/04/2018 Decret alcaldia cessió Teatre Auditori Consell Comarcal Baix Camp el 9/06/2018

2018_04_25-01

25/04/2018 Decret d’aprovació de la compra centraleta de telèfons amb 4 seus a Telefónica de España

2018_04_25-02

25/04/2018 Decret Alcaldia certificació d'obres núm. 3 i última

2018_04_26-01

26/04/2018 Decret ocupació via pública 28/04/2018 per realització d'un vermut musical a la plaça Església

2018_04_26-02

26/04/2018 Decret estimant el recurs de reposició contra el decret que declara el desistiment i arxiu

2018_04_26-03

26/04/2018 Decret de l'Alcaldia classificant les ofertes i requerint la presentació de la documentació

2018_04_26-04

26/04/2018 Decret Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern 02/05/2018

2018_04_27-01

27/04/2018 Decret Alcaldia d’ocupació via pública 01/05/2018 venda de flors

2018_04_27-02

27/04/2018 Decret d'inici d'expedient d'esmenes per manca de compliment dels requisits legals

2018_04_27-03

27/04/2018 Decret d'aprovació del projecte de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable
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2018_04_27-04

27/04/2018 Resolució acordant sol·licitar subvenció a Diputació de Tarragona dins el PEXI 2018

2018_04_27-05

27/04/2018 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_04_30-01

30/04/2018 Decret d’aprovació de les despeses de serveis i subministraments pel 5è concurs de paelles

2018_04_30-02

30/04/2018 Resolució d'Alcaldia aprovant la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2018_04_30-03

30/04/2018 Decret d’adjudicació auditoria capítol 1 Ajuntament de Riudoms exercici de 2017

2018_05_02-01

02/05/2018 Resolució d’Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_05_02-02

02/05/2018 Decret d'Alcaldia nomenant els membres de la mesa de contractació d’obres d’un projecte

2018_05_02-03

02/05/2018 Decret de l'Alcaldia acordant l'encàrrec de noves funcions a partir del dia 1 de maig de 2018

2018_05_03-01

03/05/2018 Decret de llicència tinença i conducció 20 gossos perillosos raça dòberman

2018_05_03-02

03/05/2018 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_05_03-03

03/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_03-04

03/05/2018 Decret de llicència per a la tinença i conducció de 4 gossos de raça potencialment perillosa

2018_05_03-05

03/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_04-01

04/05/2018 Decret d'aprovació classificació de les empreses presentades a una contractació

2018_05_04-02

04/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_04-03

04/05/2018 Resolució d'Alcaldia ordenant pagament de la devolució de les fiances i d'una subvenció

2018_05_07-01

07/05/2018 Decret Alcaldia error material existent en el Decret 2018_04_19-05

2018_05_08-01

08/05/2018 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2018_05_08-02

08/05/2018 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2018_05_09-01

09/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_09-02

09/05/2018 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2018_05_09-03

09/05/2018 Resolució d'ampliació del termini de fraccionament, en 12 mesos, d’un deute

2018_05_09-04

09/05/2018 Decret de convocatòria de la Junta de Govern del dia 14/05/2018

2018_05_10-01

10/05/2018 Decret aprovació definitiva de la modificació del Projecte bàsic i executiu renovació xarxa

2018_05_10-02

10/05/2018 Decret de denegació llicència urbanística per construcció d'una barbacoa

2018_05_11-01

11/05/2018 Decret Alcaldia contracte menor subministrament aigua caminada Lliga Contra el Càncer

2018_05_11-02

11/05/2018 Decret classificant les ofertes presentades a la licitació del contracte de subministrament

2018_05_14-01

14/05/2018 Decret d'incoació d'expedient per la substitució del nom de l'avinguda de Josep Maria Sentís

2018_05_14-02

14/05/2018 Decret de convocatòria de sessió ordinària de Comissió Informativa d'Hisenda i Governació

El Ple en queda assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia.
3/. DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL
PRESSUPOST DE LES ENTITATS LOCALS DEL 1r TRIMESTRE DE 2018,
MITJANÇANT LA PLATAFORMA DEL MINISTERI D’HISENDA
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat, en data 2 de maig de
2018, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública l’actualització i les dades d’execució del
pressupost i dels estats financers de les entitats que formen part del sector
d’administracions públiques de l’Ajuntament de Riudoms, corresponent al 1r
trimestre de l’exercici de 2018.
Així mateix, també es comuniquen les dades corresponents a l’Informe d’avaluació
del compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que suposen que el pressupost
5
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en execució de les entitats que formen part del sector d’administracions públiques
d’aquest Ajuntament, compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i que el
nivell de deute viu és de 2.950.098,00 euros.
Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.
4/. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE MOROSITAT,
DEL 1r TRIMESTRE DE 2018, MITJANÇANT LA PLATAFORMA DEL MINISTERI
D’HISENDA
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat, en data 27 d’abril de
2018, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, les dades del període mig de
pagament a proveïdors de les administracions públiques i de morositat, del 1r
trimestre de 2018, de conformitat amb l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i de conformitat amb el que estableix la
Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es
desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de
les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.
5/. DONAR COMPTE DEL PLA D’AJUST DEL 1r TRIMESTRE DE 2018
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat, en data 7 de maig de
2018, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, les dades del seguiment trimestral del
Pla d’ajust del 1r trimestre de 2018, en compliment del que disposen els apartats 4 i
6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre,
per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. S’ha complert amb l’obligació de remetre
l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010, de
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i
s’ha complert amb l’obligació de l’actualització d’informació de la CIR-Local.
Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.
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6/. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE DADES DE LES RETRIBUCIONS DEL
PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA – ISPA 2018
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que en data 26 d’abril de 2018 s’ha tramès al
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, les dades de les retribucions del personal al
servei de l’Administració Pública durant l’exercici de 2017, mitjançant el sistema
ISPA (Información Salarial de los Puestos de la Administración), de conformitat amb
l’article 7.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.
7/. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ D’UNA OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT A
LLARG TERMINI
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campíñez i Roser
Torres, amb l’abstenció dels Srs. Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor
dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles
Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, això que
segueix:
Primer.- Adjudicar el lot 1 i subscriure amb l'entitat financera Banc de Sabadell una
operació d’endeutament a llarg termini per import de 455.513,45 €, pel finançament
del pla d’inversions previst en el pressupost de l’exercici 2018.
Segon.- Adjudicar el lot 2 i subscriure amb l'entitat financera BBVA una operació
d’endeutament a llarg termini per import de 455.513,46 €, pel finançament del pla
d’inversions previst en el pressupost de l’exercici 2018.

.
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Tercer.- Concertar una operació d’endeutament a llarg termini, en la modalitat de
préstec amb l’entitat Banc de Sabadell, SA, per un import total de 455.513,45 €,
corresponent al lot núm. 1, amb les condicions financeres següents:

Import
Lots als que participa
Tipus d’interès

BANC SABADELL
455.513,45 €
Lot 1 i 2
Lot 1: tipus fix : 0,97%

Sistema d’amortització

Trimestral constant

Quart.- Concertar una operació d’endeutament a llarg termini, en la modalitat de
préstec amb l’entitat BBVA, per un import total de 455.513,46 €, corresponent al lot
núm. 2, amb les condicions financeres següents:
BBVA
Import
Lots als que participa
Tipus d’interès

455.513,46 €
Lot 1 i 2
Lot 2: Euribor 90 + 0,45%

Sistema d’amortització

Trimestral

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals i introduir l’operació
d’endeutament al CIR Local.
Sisè.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per
a la formalització de la present operació d’endeutament, amb l’entitat financera Banc
de Sabadell, SA.
8/. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA GESTIÓ DELEGADA DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat, això que segueix:
Primer.- Aprovar el conveni amb la Diputació de Tarragona per a la gestió
informatitzada del Padró d’Habitants, i habilitar el senyor Alcalde per a la seva
signatura.
8
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Segon.- Autoritzar a la Diputació de Tarragona que realitza, per encàrrec de
l’Ajuntament de Riudoms, la gestió informatitzada del padró municipal d’habitants i la
cessió o transferència de dades derivades de l’esmentada gestió.
Tercer.- Traslladar el present acord a la Diputació de Tarragona.
9/. APROVACIÓ INICIAL DE LA SUBSTITUCIÓ DEL NOM DE L’AVINGUDA DE
JOSEP MARIA SENTÍS
El Ple de l’Ajuntament acorda. per unanimitat, això que segueix:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del nom del carrer Avinguda de Josep M.
Sentís Simeón» per «Avinguda del Primer d’Octubre».
Segon.- Sotmetre-ho a un termini d'informació pública de vint dies mitjançant edicte
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes municipal, a l'efecte que
qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o els suggeriments
que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de
temps no s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà
aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
Tercer.- Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Aprovat definitivament l'expedient es faran els comunicats i actuacions
pertinents per a la implementació de l’acord.
10/. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A
DATA 1 DE GENER DE 2018
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
Primer.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018, i que
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2017, amb el següent resultat:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL:

Població del municipi de Riudoms a 01/01/2018

TOTAL

HOMES

DONES

6.719

3.465

3.254
9

U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 22-05-2018.odt

Segon.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2018, que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que
disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005, d’instruccions tècniques sobre la
revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de
xifres oficials de població.

11/. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2018-2020
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
Primer.- Aprovar inicialment el PLA LOCAL DE JOVENTUT 2018-2010 DE
RIUDOMS, redactat per la Regidora de Joventut, el text del qual consta a
l’expedient,
Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edicte
publicat al BOP, al DOGC, al Tauler d’anuncis i a la web municipal, durant els quals
es podran presentar al·legacions i suggeriments. Transcorregut aquest termini si no
se’n presenta cap l’acord serà definitiu i es publicarà l’acord d’aprovació definitiva al
BOP i al DOGC, i el text íntegre del Pla a la web municipal.
12/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
12.1/ Moció presentada pel grup municipal de PDeCAT per l’alliberament dels
presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva
antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol
El regidor Sr. Sergi Pedret, llegeix la moció, el text literal de la qual és el següent:
«Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada
repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està
disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal
d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la
sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots
ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou
dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda
10
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agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont,
totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i
civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya
del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots
per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat
d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el
resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de
la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces
i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de
bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí,
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de
la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la
llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és
la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no
com a súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Riudoms
ACORDA
Primer.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi
Cuixart i Jordi Sánchez.
Segon.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna
Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense
veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
Tercer.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la
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vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat
que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
Quart.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
Cinquè.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata
i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
Sisè.- Instem a totes les entitats de Riudoms a defensar els drets fonamentals, civils,
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
Setè.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr.
Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i
també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa
de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la
ciutadania”.
Vuitè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així
com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
12.2/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport als comitès en
defensa de la República
El regidor Sr. Pere Campiñez, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la
moció, el text literal de la qual és el següent:
«Des de que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han
estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la no-violència ha estat un principi
bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces policials desbocades
que no han mostrat dubtes a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva
condició.
Tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i desbordat,
l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de
Catalunya, els llavors anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una eina
clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal insistir, dels col·legis i centres de
votació.
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L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del
moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén justificar la
repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis sumaríssims amb
les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia d'Estat no és nova, fa
dècades que s'aplica a Euskal Herria on tot s'hi val, fins i tot castigar les famílies amb la
dispersió de presos o convertir una baralla de bar en un atemptat terrorista.
Els CDR, actualment anomenats Comitès en Defensa de la República no són una
organització, no són cèl·lules violentes i no tenen cap altre objectiu que treballar en favor de
la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on vingui, pensi com
pensi i parli la llengua que parli.
Tanmateix, no ens sorprèn, el feixisme no tolera la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització
de base popular. Des d'aquesta humil posició, cal recordar que l'existència de presos
polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la nostra decisió, que la repressió contra el
moviment independentista no ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de
solidaritat i que davant de la política del passat, un projecte de futur.
Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal l'adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Mostrar el compromís de l’Ajuntament de Riudoms amb les institucions catalanes
en el procés de materialització de la República Catalana.
Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Riudoms als Comitès de Defensa de la
República arran de la ràtzia repressiva de l’Estat.
Tercer.- Instar a l'Ajuntament de Riudoms a col·laborar en la defensa de riudomencs i/o
riudomenques que vegin vulnerats els seus drets polítics.
Quart.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis
per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional
Catalana, a Òmnium Cultural i a l'Associació d'advocats voluntaris 1 d'octubre de Reus».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
12.3/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport al professorat
de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca
La regidora Sra. Roser Torres, del grup municipal de la CUP, exposa la moció, el text
literal de la moció és el següent:
«El dilluns de Sant Jordi, 23 d’abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou
docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20
d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils per
13
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raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la denúncia ni
en la divulgació oficial que se’n va fer es va prendre en consideració les declaracions del
professorat realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil, que negaven
taxativament aquelles infonamentades acusacions.
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre es van
fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que l’INS El Palau
sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les expressions que
s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes i tergiversen les
diverses intervencions a les classes. Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap queixa
formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van activar els
mecanismes docents habituals per generar espais de trobada entre alumnat, docents,
institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar la situació, contrarestar el relat
esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat de l’alumnat.
El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als representants
sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les pertinents
indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora, l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies implicades i al Director de l’Institut a una
trobada, a la qual les famílies afectades no s’hi van presentar. El dia 6 de novembre, el
Consell Escolar, òrgan màxim responsable de la cura de la convivència en el centre i en el
que hi tenen representació el professorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntament aprovava
per assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les greus acusacions
contra el professorat i es defensava la professionalitat dels docents.
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tan a l’alumnat com als
docents, que han optat per no incentivar el debat públic per deixar espai a la dinàmica
educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i la hostilitat que ha
rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la Fiscalia ha impulsat l'inici d'un
procediment judicial tan desorbitat com inadequat – utilitzant els qualificatius del Síndic de
Greuges en el seu informe de 2 de maig del 2018. Així, el dia 24 d’abril, després de
l’aparició en premsa de la denúncia de la Fiscalia, l’assemblea de professors va decidir
trencar el silenci, tot mantenint sempre la intimitat i el respecte d’uns i altres.
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies del
professorat afectat (tant per part del diari El Mundo 29/4/18 com per part d’Albert Rivera), va
tenir ressò en alguns mitjans de comunicació en clau d’escarni i d’instrumentalització
política, causant l'assenyalament del professorat implicat, però també dels alumnes que s’hi
citen, danyant a tota la comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgació ha desatès
tota ètica, en no respectar la presumpció d'innocència i limitar-se a una reproducció
mecànica de la denúncia.
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se amb les
persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, sense tan sols
sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per endurir la seva ofensiva, el
Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per investigar més suposats casos, la
majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia Fiscalia.
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Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les
mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada per exalumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb la lectura el
dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de l’institut.
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el model
educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una divisió
inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los en símbol d’un
suposat trencament de la convivència a Catalunya.
Amb aquests fets afirmem que cada dia estem més enganxats a les garres del franquisme.
El titular que millor defineix l’actualitat a les escoles podria ser; «l’autocensura i exculpació
ens fa perdre la dignitat i la qualitat democràtica als centres educatius».
Hem de tenir clar què ens marca el currículum pel que fa a les dimensions personal,
interpersonal i social i les seves 8 competències clau en l’àmbit de l’Educació en valors,
transversals en tota l’etapa educativa.
La dimensió personal fa referència a l’individu en singular, en tant que és capaç de dirigir
la seva vida. L’autonomia, el desenvolupament d’habilitats i l’expressió del pensament propi
són aspectes que afecten de ple cada persona. Assolir aquesta dimensió permet a l’alumnat
prendre decisions i resoldre conflictes, tot adaptant-se als canvis. Hem de vetllar perquè
sigui competent personalment quan dirigeixi la seva pròpia vida i sigui capaç d’esmenar els
propis errors.
La dimensió interpersonal fa referència al tracte amb els altres, és a mig camí entre les
dimensions personal i la social. Tracta de les relacions que s’estableixen amb les persones
amb les quals es conviu. Constitueixen la dimensió interpersonal el conjunt de les relacions
quotidianes en què s’assagen actituds de convivència, simpatia, apatia, antipatia... I en
aquestes actituds quotidianes hi ha les decisions polítiques que, diàriament, afecten al
nostre barri, poble, ciutat... i al món sencer.
La dimensió social abraça un entorn social més ampli, el que aplega tota l’espècie
humana, tot i que el seu abast es va configurant de mica en mica: la ciutat, la comarca, el
país, etc. Aquesta dimensió, sense límits ni fronteres, proposa una reflexió sobre
problemes que ens afecten en tant que individus que compartim la condició humana i ens fa
sensibles a les condicions i circumstàncies de les altres persones, per més allunyades
geogràficament que estiguin. Les competències d’aquesta dimensió desvetllen el caràcter
solidari de cadascú que detecta i intenta ajudar en situacions injustes i que empeny a
buscar alternatives. En definitiva, atès que res humà ens és aliè, aquesta dimensió ens
humanitza. Això ens ha de permetre criticar aquelles decisions polítiques que, per més
legitimades que estiguin per algú, com per exemple la llei d’estrangeria o la crisi de
refugiats, són injustes i no respecten els drets humans.
Si partim d’aquestes premisses:
•
•

Com podem no parlar de política a l’aula?
Com podem obviar el que passa al nostre voltant?
15
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•
•

Com podem desenvolupar l’esperit crític sense criticar?
Com podem valorar el món que ens envolta sense valorar-lo?

Els docents han de respondre els neguits dels infants i l’escola ha d’estar oberta a aquests
debats. S’ha de poder expressar amb llibertat que la Policia Nacional va fer ús i abús
desproporcionat de la violència cap a uns ciutadans i ciutadanes que, pacíficament, volien
exercir el dret a l'autodeterminació, principi fonamental dels drets humans. Un dret que és
individual i col·lectiu i que l’Assemblea General de l’ONU va reconèixer el 1950 com a dret
fonamental de les persones. No pot ser delicte explicar la veritat.
Hem posat de moda la paraula adoctrinament fent-li el joc al linxament ultradretà i feixista
contra els docents. Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), adoctrinar és
instruir algú en alguna cosa, o també fer entrar (algú) en certes doctrines, en certes
opinions. Segons la Real Acadèmia Española (RAE), inculcar a algú determinades idees o
creences. I ¿què és una doctrina? Doncs segons el DIEC, allò que és objecte
d’ensenyament, que és tingut com a ver per un mestre, per una escola o per una església. I
segons la RAE, una ensenyança que es dona a algú per instruir-lo o un conjunt d’idees o
opinions religioses, filosòfiques, polítiques, etc., que sustenta una persona o un grup. Ara
bé, no confonguem adoctrinar amb obligar o imposar a pensar alguna idea determinada
com passava durant el franquisme.
La persecució política vol que esborrem el dia 1 d’octubre del mapa, de la història i de la
memòria col·lectiva, com si mai res hagués passat. De la por és d’on neix l’autocensura que
avui impera als centres educatius de Catalunya i conta això volem lluitar.
Per això, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en
forma de repressió cap al cos de mestres i professors de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’INS El
Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en situació similar.
TERCER.- Demanar l’immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat d’El
Palau i d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de
l’escola pública catalana.
QUART.- Reclamar a les institucions educatives i polítiques la protecció del professorat.
Que es faci públic l’informe de la inspecció educativa que exonerava el professorat d’El
Palau i es doni suport públic al professorat.
CINQUÈ.- Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra
l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.
SISÈ.- Que l’Ajuntament defensi públicament la llibertat d'expressió com un dels pilars
centrals de la nostra educació.
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SETÈ.- Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre totes
les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de pobles de l’Estat
espanyol, Europa i el món.
VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i, en especial, al claustre de
l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
12.4/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM en defensa del
model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària
El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la
moció, el text literal de la qual és el següent:
«Atès que el Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Atès que aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de
l’Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de
les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament
de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és
complir fil per randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes
les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de
responsabilitat pública, en els termes que estableixin les lleis”.
Atès que alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la
nostra societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen
la universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de
totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a
d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat
espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal
Constitucional.
Atès que l’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va
suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que
no compartim.
Atès que des dels ajuntaments del nostre país –i Riudoms no n´és l’excepció- treballem
perquè el model del Sistema Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa,
inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària
als col·lectius més vulnerables.
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Riudoms
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern de
l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de
Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per
mitjà del Servei Català de Salut.
Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de
Catalunya.
Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que
garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al
nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits
per l’Estat espanyol.
Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest model
davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta,
diversa i inclusiva.
Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat per
professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les entitats
municipalistes del nostre país (ACM i FMC)».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
12.5/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM sobre la
reproducció d’una escultura de mida natural de l’arquitecte riudomenc Antoni
Gaudí i Cornet
El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la
moció, el text literal de la qual és el següent:
«Atès que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, del dia 27 de desembre de
2016, fou aprovada per unanimitat l’encàrrec d’una reproducció en escaiola d’una escultura
de mida natural de l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet, a l’escultor Joan Sarramià Llauradó.
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Atès que tal com s’explica en la proposta aprovada, l’escultura es col·locarà a les escales
de la plaça de l’Església, en el mateix lloc que “suposadament” es va situar Antoni Gaudí el
19 de novembre de 1922, en la fotografia que va realitzar Marc Ribas, als membres del
Sometent Armat de Riudoms, el mateix dia que el Capità General de Catalunya, Miguel
Primo de Rivera va visitar la població.
Atès que un any més tard, el dia 27 de desembre de 2017, en sessió ordinària de la Junta
de Govern Local fou aprovada per unanimitat l’adjudicació definitiva d’una escultura de
bronze de mida natural de l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet, a la Foneria Artística Ginfer
S.L.
Atès que recentment han sortit veus per part d’algun historiador local que posen en dubte
que la persona de la fotografia del Sometent Armat de Riudoms sigui l’arquitecte riudomenc
i que, amb l’aparició de noves fotografies i el desenvolupament de les noves tecnologies, hi
poden haver indicis que apunten què la persona que apareix podria ser el metge i posterior
alcalde de Riudoms, Enric Cardona (1855-1930).
Atès que fins al moment no hi ha cap dada concloent que afirmi que la persona, de la
fotografia -donada a conèixer per primera vegada en la revista L’Om el 1984-, sigui
l’arquitecte riudomec. Atès que dotze anys més tard, quan es van identificar totes les
persones que apareixien a la fotografia de la benedicció de la bandera del Sometent Armat
de Riudoms, fruit de les diferents trobades amb persones familiars i descendents, no hi va
haver unanimitat en afirmar que es tractava d’Antoni Gaudí, sinó que també es va afirmar
que el personatge de la fotografia en qüestió era el metge i posterior alcalde de Riudoms,
Enric Cardona.
Atès que ens trobem amb fets poc concloents i vista la recent polèmica que ha sortit en els
mitjans de comunicació de la demarcació, es considera oportú a fi i efecte de salvaguardar
el prestigi i la credibilitat del nostre Ajuntament i el de la vila de Riudoms, que s’aprofundeixi
més en aquesta qüestió fins a estar segur o descartar irrefutablement que la persona que
apareix a la fotografia és l’arquitecte Antoni Gaudí.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Riudoms
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Encomanar la realització un estudi antropomòrfic de la fotografia i paral·lelament,
crear una comissió d’historiadors i estudiosos locals i comarcals o derivar aquesta
encomanda al Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar perquè certifiquin si la
persona que apareix a la fotografia del Sometent Armat de Riudoms és l’arquitecte
riudomenc, Antoni Gaudí.
Segon. Que la conclusió d’aquesta comissió tingui caràcter totalment vinculant.
Tercer. Que si del resultat de l’estudi antropomòrfic de la fotografia i la conclusió de la
comissió, es determinés que el que apareix a la fotografia del Sometent Armat de Riudoms
no és l’arquitecte riudomenc, Antoni Gaudí, es replantegi la ubicació exacte, però es
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continuï amb el projecte de l’escultura per implantar una ruta turística gaudiniana a la nostra
vila».

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.
12.6/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM de denúncia a
la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat espanyol
El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la
moció, el text literal de la qual és el següent:
«Atès que els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves
xarxes socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem vist
com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzarnos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces repressores de l'estat
espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a nosaltres i posarnos al punt de mira de la persecució política i poder justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada
''kale borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència d'un
poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com a mètode
de transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el país. Tenen por
que cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte esperançador:
la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les
altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres,
recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres,
carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble i som aquí per
construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells
poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al
carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
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Atès que els Comitès en Defensa de la República (CDR) no es troben sota la tutela de cap
organització o partir polític, ni són cèl·lules violentes i que l’objectiu pel qual van ser creats
era per treballar en favor de la República Catalana, sense discriminar a cap persona per raó
de la seva identitat, llengua o ideologia.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Riudoms
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Riudoms considera una forma d'acció política absolutament
legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no
violenta, pròpia d'una democràcia madura.
Segon.- L’Ajuntament de Riudoms denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra
els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i
polítics dels ciutadans.
Tercer.- L’Ajuntament de .Riudoms denuncia la criminalització de la protesta social, 'la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la
llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma de
República.
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
12.7/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM a favor de la
ratificació del conveni 189 de l’OIT i per la dignificació del treball de la llar i les
cures
El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la
moció, el text literal de la qual és el següent:
«Atès que el treball de la llar s’ha associat a l’àmbit de reproducció, atribuït històricament a
les dones, que no ha estat considerat treball i s’ha deslligat dels processos productius.
Aquesta percepció social condiciona el marc legal i laboral, i per tant, les condicions
laborals i les situacions d’explotació que es donen al sector. A més, una part molt important
d’aquestes treballadores són estrangeres i moltes es troben en situació irregular. Això
agreuja la seva situació i precaritza encara més la seva relació laboral.
Atès que les reformes legals del 2011 i del 2012 reconeixien el caràcter laboral del treball de
la llar, però van desaprofitar l’oportunitat d’equiparar les treballadores de la llar a la resta de
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treballadors i treballadores del Règim General. La inclusió com a Sistema Especial dins del
Regim General de la Seguretat Social comporta aspectes clarament discriminatoris: es
manté el desistiment voluntari en comptes de garantir el dret a un acomiadament motivat i
se les exclou de la Llei de prevenció de riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt
especialment de la prestació d’atur.
Atès que altres mancances vinculades amb l’especificitat del treball de la llar afecten les
pensions dignes per a aquestes treballadores o la possibilitat de denunciar els
incompliments de la normativa, ja que el fet que el centre de treball coincideix amb el
domicili del contractador impossibilita l’acció de la Inspecció de Treball. D’altra banda, la
soledat de les treballadores i el desconeixement dels seus drets agreugen la seva situació
de precarietat i afecten la seva capacitat d’organitzar-se i de reivindicar els seus drets.
Atès que fins al moment, l’Estat espanyol no ha ratificat el conveni 189 de l’Organització
Internacional del Treball (OIT) sobre el treball digne de les treballadores de la llar, tot i que
sí ho han fet altres països de la Unió Europea, com ara Bèlgica, Portugal, Irlanda, Itàlia,
Finlàndia o Alemanya.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Riudoms
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Que un cop aprovada aquesta moció de suport a la dignificació del treball de la llar i
les cures i a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT, s’insti al Govern de l’Estat
espanyol a ratificar-lo de manera immediata per poder garantir l’equiparació dels drets de
les treballadores i treballadors de la llar i les cures als de la resta de treballadors i
treballadores del Règim General de la Seguretat Social.
Segon. Instar al Govern de l’Estat espanyol a legislar per tal de garantir el dret a un
acomiadament motivat, la seva inclusió en el marc de la Llei de prevenció de riscos
laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur.
Tercer. Instar al govern de l’Estat espanyol a explorar la viabilitat i l'impacte de vies
alternatives al sistema actual de contractació de treballadores de la llar, com ara el sistema
dels xecs serveis, vigent en diferents països de la Unió Europea i que ha mostrat la seva
efectivitat en la creació d'ocupació i per fer aflorar l'economia submergida.
Quart. Que es promoguin les iniciatives socials, econòmiques i polítiques necessàries per
millorar i dignificar el treball de la llar i les cures en el municipi.
Cinquè. Que aquests acords es traslladin al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
mesa del Parlament de Catalunya, a la mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de
l’Estat espanyol, organitzacions sindicals i als col·lectius de treballadores domèstiques
constituïts».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
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12.8/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM per a la
defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals
El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la
moció, el text literal de la qual és el següent:
«Atès que la sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació
al cas conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no
per violació pels fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, a
Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual
continuat amb prevalença i de 5 anys de llibertat vigilada després del compliment de la
pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap
tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l’agreujant per actuació grupal ni
la vulneració de la intimitat.
Atès que la sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses
expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i
Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets és un greuge
cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una posició de
total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes. La sentència afavoreix la
impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les
dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de
manifest com els estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions
exposades pels magistrats, en especial allò que s’expressa al vot particular en què es
demana l’absolució de tots els acusats a excepció del delicte lleu de furt.
Atès que es fa evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha
sortit a la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les
dones. Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima
posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de
les persones que l’exerceixen.
Atès que per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme
mesures de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i
la prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem una dècada
d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les
dones en situació de violència masclista.
No és No! Cap violació és justificable o interpretable.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Riudoms
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
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Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes d’agressions
sexuals.
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir
mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les
violències masclistes perquè volem ser lliures, no valentes.
Tercer. Instar el Congrés dels Diputats i el Senat que a la propera revisió del Codi Penal
s’incorpori la perspectiva de gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions
arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant a sentències amb
un clar biaix masclista.
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels
drets de les dones.
Cinquè. Desenvolupar el Pla d’igualtat que l’Ajuntament de Riudoms té aprovat des del
2014, en concret pel que fa referència a: dur a terme un protocol a nivell municipal per a la
prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure i
formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de
l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics al
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
12.9/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP sobre la gestió i ús de
l’aigua provinent del Pantà de Riudecanyes i la seva comunitat de regants
El regidor Sr. Pere Campíñez, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la
moció, el text literal de la qual és el següent:
«L’Ajuntament de Riudoms té una concessió administrativa de la Comunitat de Regants del
Pantà de Riudecanyes, mitjançant la qual l’ens pot utilitzar anualment un volum d’aigua fixat
per la comissió de desembassament, ja sigui per ús agrícola com per a ús de boca.
Però com és sabut, aquesta aigua no prové exclusivament dels barrancs ni de la conca
hidrològica que desemboquen a l’emplaçament del pantà de Riudecanyes, sinó que
principalment es proveeix de l’aigua provinent del pantà de Siurana, a través d’un
transvasament.
Aquest transvasament provoca que el riu Siurana no compti amb el cabal ecològic que
estableix la Directiva de la Unió Europea, amb les conseqüències fatals que això comporta
per al propi riu, l’ecosistema fluvial i el manteniment de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre.
També té greus conseqüències per al desenvolupament econòmic, social i cultural dels
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municipis del conjunt de la comarca del Priorat, especialment per aquells per on hi
transcorre el seu curs natural.
Alhora, la climatologia mediterrània i les conseqüències del canvi climàtic en aquesta, ha
generat en els darrers anys un augment en el dèficit d’aigua dels pantans. Una situació que,
per aquest 2018, encara s’agreuja molt més.
Aquesta realitat provoca no només que els pobles del Priorat que s’haurien de proveir
d’aigua del riu Siurana no ho puguin fer, sinó també que els pobles del Baix Camp i el
Tarragonès que beuen del pantà de Riudecanyes es puguin trobar amb restriccions.
Especialment, els pagesos que tenen dret a reg i necessiten aquests recursos hídrics per
garantir el desenvolupament dels seus cultius i de la seva activitat professional. Una
situació paradoxal, tenint en compte que la funció principal del Pantà de Riudecanyes és el
proveïment d’aigua de reg.
Més enllà d’aquesta qüestió central, la gestió de l’aigua que realitza la Comunitat de
Regants del Pantà de Riudecanyes, així com les seves usuàries –ja siguin institucions
públiques o persones físiques o jurídiques privades- presenta un seguit d’interrogants sobre
la bona gestió que es fa d’aquesta.
Una situació que la Plataforma pel Riu Siurana i l’entitat ecologista GEPEC ha denunciat
reiteradament en els darrers anys, i que fins i tot, en el darrer més s’ha denunciat des de
diferents mitjans de comunicació d’àmbit comarcal.
Entenent que l’Ajuntament de Riudoms, com a ens que ostenta una concessió
administrativa de la Comunitat de Regants i com a institució que participa dels seus òrgans
de govern, així també com a institució pública que ha de vetllar pel bé públic i l’interès
general, hauria de prendre un posicionament públic al respecte, i actuar en conseqüència.
Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal l'adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a crear una taula de negociació en la qual hi
participin els diferents actors involucrats, per tal d’establir un pla de gestió dels recursos
hídrics del pantà de Riudecanyes i Siurana que segueixi principis de sostenibilitat ambiental
i garanteixi el desenvolupament social i econòmic de les comarques del Priorat, el Baix
Camp i el Tarragonès.
SEGON.- Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a complir amb la normativa legal vigent, que
en el marc del Pla de Mesures 2016-2021, estableixi de forma urgent i prioritària els cabals
mínims dels riu Siurana que compleixi amb la Directiva europea comunitària i permeti
recuperar aquest ecosistema i garantir la sostenibilitat ambiental i ecològica al riu Siurana i
a la comarca del Priorat.
TERCER.- Iniciar la revisió de tots els títols i drets de d’aigua de titularitat municipal
provinents de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes per tal de clarificar quin
és el seu ús real tenint en compte que els drets de reg s’han d’utilitzar per a ús agrícola.
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QUART.- Instar la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes a revisar i controlar l’ús,
i també la compravenda, dels drets d’aigua de la pròpia Comunitat de Regants a fi i efecte
de garantir el compliment de la normativa i fer que l’ús real sigui per a l’agricultura i la
pagesia.
CINQUÈ.- Impulsar un grup de treball, a nivell municipal, amb la participació de tècnics i
representants de tots els grups municipals per tal de:
•

•

Avaluar l’impacte tècnic i econòmic sobre una possible renúncia als drets d’aigua
provinents de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, tant pel que fa a la
concessió administrativa com pel que fa als drets de reg, posant especial èmfasi en
aquests últims, a fi de garantir l’accés i l’ús prioritari d’aquest aigua per a usos agrícoles
tal i com reclamen des d’Unió de Pagesos.
Iniciar un estudi a fons sobre les possibilitats de promoure un canvi i millora en el model
de gestió municipal referent a l’ús de l’aigua, sobretot analitzant la situació actual i els
possibles escenaris de futur on no es preveu poder garantir el model existent fins ara,
evitant allargar més aquesta situació totalment insostenible».

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.
13/. ASSUMPTES URGENTS
Hi ha un tema sobrevingut, que si acceptem la urgència es passaria a votació, que
és la de donar conformitat a les obres executades pel Servei de Carreteres de
Tarragona pel Departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya, dels trams
urbans de la carretera TB-3143.
Per tot això, es proposa la incorporació d’aquest punt en l’ordre del dia per tal de
poder ser debatut avui i que no quedi pendent per a futurs plens. Per tant, primer es
votarà la urgència de l’assumpte, de conformitat amb l’article 82.3 del Decret
2586/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Prèvia la declaració d'urgència, que és aprovada per unanimitat, el Ple de
l’Ajuntament acorda tractar el següent assumpte, atès que no estava previst a l’ordre
del dia:
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13.1/ APROVAR LA PROPOSTA DE DONAR LA CONFORMITAT A LES OBRES
EXECUTADES PEL SERVEI DE CARRETERES DE TARRAGONA DEL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, DELS TRAMS URBANS DE LA CARRETERA TV-3143
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs. Pere Campíñez i Roser
Torres, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros,
Jordi Domingo, Carles Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó, Jordi
Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, això que segueix:
Primer.- Ratificar la urgència d’incloure la proposta a l’ordre del dia del ple de
conformitat amb l’article 82.3 del Decret 2586/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Segon.- Donar la conformitat de l’Ajuntament de Riudoms a les obres de
conservació, manteniment i millora executades a la carretera TV-3143, per part dels
Serveis Territorials de Carreteres de Tarragona del Departament de Territori i
Sostenibilitat, segons la descripció dels treballs que consta a l’informe de l’arquitecta
municipal.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde Josep M Cruset Domènech perquè en nom i
representació de l’Ajuntament de Riudoms concorri a signar l’acta de cessió i demés
documents necessaris per a l'execució del present acord.
14/. PRECS I PREGUNTES
14.1/ Preguntes formulades pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM
El Sr. Jordi Ortiz exposa les següents preguntes:
Tenim varis blocs de preguntes. Els aniré anomenant per temes.
1.- Sobre l’Arxiu municipal:
L’Arxiu Històric de Riudoms està reconegut com a altra seu de l’Arxiu Comarcal del
Baix Camp, i hem vist també en un decret d’Alcaldia del 13-03-2018 que l’Arxiu
Municipal té un pressupost imputat a la gestió, manteniment i funcionament de
6.427,42€ i bé, les nostres preguntes són:
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- S’estan rebent subvencions tant del Consell Comarcal com, veiem, per aquest
decret també s’ha sol·licitat al Departament de Cultura de la Generalitat, a què es
dediquen aquests diners d’aquestes subvencions?
- Quin personal té assignat l’ajuntament a la gestió del dia a dia de l’Arxiu?
- Quin protocol té definit l’ajuntament per tal de que una persona pugui anar a l’Arxiu
Municipal a realitzar recerca o consultes?
- Es porta a terme un registre de visites o consultes, de les consultes que s’hi fan?
- Quines actuacions es fan a l’Arxiu Municipal durant l’any?
- S’estan digitalitzant documents?
- Hi ha una memòria anual del que s’ha fet a l’arxiu municipal?
- Per últim, relacionat amb aquest tema, dos temes:
A) Un és: ens han arribat queixes d’usuaris referents tan a les dificultats per accedirhi, com de l’estat en què es troba l’Arxiu.
B) I una altra qüestió és: s’ha valorat la possibilitat d’establir un conveni de
col·laboració amb alguna entitat com, per exemple, pot ser la universitat Rovira i
Virgili, per tal de tenir gent en pràctiques que puguin fer la gestió de l’arxiu, sota
supervisió de l’Ajuntament?
En aquest moment de la sessió s’absenta el regidor Sr. Sergi Pedret.
2.- Sobre els accidents que ha hagut els darrers mesos a la carretera que uneix
Riudoms amb Reus:
(no hi ha àudio des del minut 01.56.30 fins el minut 01:57:29) Falta les preguntes
d’aquest bloc núm. 2 i les del bloc núm. 3)
4.- Sobre el portal de transparència.
- L’Ajuntament de Riudoms està fent una valoració del seu portal de transparència
seguint l’indicador ITA2017, índex de transparència dels ajuntaments?
- Si és així, quin percentatge d’emplenament, segons aquest índex, té el portal de
transparència de l’Ajuntament de Riudoms al mes de maig d’enguany, del 2018?
- Quin percentatge d’emplenament té cada família i subfamília, de l’índex?... que
marca aquest índex?
- Quantes visites úniques ha rebut el portal de transparència de l’Ajuntament de
Riudoms des de l’1 de gener del 2018 fins l’actualitat?
- Ara, com a visitant del portal, ja es veu directament que no està al dia, el mateix
que hem dit amb l’Arxiu Municipal: s’ha valorat la possibilitat de fer un conveni amb
algun centre educatiu per tal de posar un becari que pugui fer les tasques
d’actualització i posta al dia del portal de transparència?

28
U:\DOC_SECR\Extracte acta Ple 22-05-2018.odt

14.2/ Preguntes formulades pel grup municipal de la CUP
El Sr. Pere Campiñez exposa les següents preguntes i precs:
1.- Respecte a la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes:
Sabem que recentment s’ha fet una revisió d’actualització del padró general de
regants de la comunitat. Volem preguntar:
- En quina data es va fer aquesta actualització per part de l’Ajuntament?
- Qui va realitzar aquesta tasca com a representant del consistori?
- En cas que no hagi sigut a terme, per quins motius no s’ha fet? I, qui ha pres
aquesta decisió?
- A quines finques estan associades cadascun dels títols (indicant, si us plau,
referència cadastral) que posseeix l’Ajuntament d’aquests drets d’aigua?
- En cas dels drets de reg dels que s’hagin actualitzat al padró general, voldríem
conèixer també la referència cadastral prèvia a aquesta actualització.
- Quants drets de reg té actualment l’Ajuntament?
- Quan es van adquirir aquests drets i quin cost van tenir les respectives
operacions?
- Es fa un ús total d’aquests drets per part de l’Ajuntament?
- En quin període de l’any s’utilitza l’aigua associada a aquests drets/títols?
- Quin és l’ús real de l’aigua provinent dels drets que posseeix actualment
l’Ajuntament?
- L’Ajuntament compra el m3 d’aigua a la Comunitat de Regants a un preu específic i
cobra a un altre preu la prestació del servei d’abastament als contribuents, definit en
l’Ordenança Fiscal núm. 13, entenem que podria haver un diferencial amb aquest
preu. I si s’utilitza per altres usos, en cas que això sigui així, quin és el balanç
econòmic anual, en valors absoluts i percentatges d’aquestes operacions entre els
diferents usos definits a l’article 2.2 de l’Ordenança?
- Existeixen informes tècnics - de part de la Secretaria, la Intervenció o Serveis
Jurídics – sobre la legalitat i validesa jurídica de l’ús de l’aigua provinent d’aquests
drets de la Comunitat de Regants per part d’aquesta administració?
- En cas afirmatiu, demanem que se’ns siguin lliurats i, en cas que no existeixin,
sol·licitem que s’encarreguin de forma immediata.
- Atesa la situació actual i l’escassetat d’aigua al pantà de Riudecanyes,
l’Ajuntament té previs i/o ha renunciat ja als drets de reg i/o a la concessió
administrativa?
- És una renúncia definitiva o temporal, atesa aquesta situació?
- S’ha exigit alguna compensació a algun dels organismes responsables, com ara la
Comunitat de Regants o l’Agència Catalana de l’Aigua?
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- En cas afirmatiu, volem saber des de quan s’ha fet efectiva aquesta renúncia,
davant de quin organisme s’ha notificat i quins documents ho acrediten? Demanem
públicament poder disposar d’una còpia d’aquesta documentació.
- I en cas negatiu, ens agradaria conèixer els motius d’aquesta decisió i que
s’aclareixin públicament.
- En referència a la representació de l’Associació Catalana de Municipis, exercida
pel senyor Cruset a la darrera Junta de Desembassament a la Comunitat de
Regants del passat mes d’abril, i arran de comentaris i queixes dels membres
presents en aquesta reunió, volem demanar i clarificar, quan i qui va acordar per
part de l’Associació Catalana de Municipis, que el senyor Cruset fos el representant
legal d’aquesta a la darrera reunió de la Junta de Desembassament del passat 25
d’abril?
- Per tal de corroborar legalment aquest fet, demanem que se’ns faci arribar una
còpia de l’acord per part de l’Associació Catalana de Municipis on hi consti la
delegació en representació, del senyor Cruset.
- Igualment demanem, quantes vegades ha assistit i participat el senyor Cruset a la
Junta de Desembassament abans de la data esmentada i en representació de quin
estament, si ho ha fet?
- Per quin motiu va assistir i participar aquest últim cop?
- I per últim, també volem fer un PREC en relació a aquest tema.
Per tal de que el senyor Cruset, tot i sent les xarxes personals, no faci un motiu
d’enfrontament ni entre persones ni entre territoris, d’aquest tema.
2.- Sobre la simbologia en suport dels presos polítics:
- Arran dels episodis vandàlics ocorreguts al municipi on s’han sobrepassat
propietats privades, la guàrdia municipal ha trobat persones retirant aquest material
en suport dels presos?
- Tenint en compte que alguns dels materials retirats estaven en espais privats i, per
tant, les persones que van entrar, ho van fer en propietat privada, s’han identificat a
aquestes persones?
- Sabem que hi ha particulars que han denunciat aquests fets, en cas que veïns
demanin la col·laboració i el suport de l’Ajuntament, quin serà el posicionament de
l’administració local en aquest sentit?
- Respecte la recent denúncia publicada per Ciudadanos, exigint la retirada de la
pancarta que actualment està situada a la façana de la Casa de la Vila, reclamant la
llibertat dels presos polítics, quines passes s’han portat a terme per part del govern
local?
- Quin posicionament i quina actuació es té previst respecte a aquests fets, en cas
que hi hagi un requeriment judicial que demani la seva retirada?
- I, per últim, fem un PREC, en d’això dels acords aprovats per la moció, demanem
la restitució dels pals, les banderes, i les plaques de l’Associació de Municipis per la
Independència, les entrades del poble.
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3.- Sobre la comunicació municipal i l’ús de perfils personals:
Preguem per que es faci el mateix tractament mediàtic als comerços que obren al
nostre poble i que estigui clar quines són les xarxes socials oficials de l’Ajuntament i
quines ho són, pel caràcter tancat d’aquestes, privades dels membres del govern de
l’Ajuntament.
- Volem deixar clar que no anem en contra de cap comerç, sinó que únicament
demanem un tracte igualitari per a tots ells i que posem en entredit i totalment en
contra en la comunicació partidista i política que l’Alcalde fa d’aquest fet diferencial.
Recordant que, a més a més, ho portaven al programa electoral de les eleccions
municipals en que es van presentar.
- I també, per quin motiu l’Alcalde felicita l’obertura d’uns comerços i l’altra no?
Perquè fa aquest acte diferencial?
4.- Referent al Cavall dels Nebot:
- Existeix algun criteri, protocol o normativa que reguli quines són les actuacions on
hi participa?
- Què especifica sobre la participació d’esdeveniments a dins i fora del municipi?
- Amb quin criteri participa o no quan hi ha col·lectius que ho demanen, del propi
municipi?
- En cas que no existeixi cap normativa ni protocol ni qui/com es decideix els
esdeveniments on participa o no hi participa, dins i fora del municipi? I, en quins
esdeveniments ha participat darrerament i quins es té previst fer en un futur?
5.- En relació a equipaments municipals:
Edifici de les Monges
- Durant l’any hi ha la previsió de rehabilitació de part de l’edifici de Les Monges, ens
ha quedat aclarit amb el Decret, i per tant, quins criteris tècnics o polítics s’han tingut
en compte per enderrocar parcialment una part de l’edifici històric?
- Per quin motiu s’ha optat o s’ha cregut prioritari enderrocar-lo i fer una plaça-parc
en comptes de mantenir l’antic edifici, que coincideix també amb el recinte
emmurallat?
Respecte el CAP
- Arran dels desperfectes que durant dies hi ha hagut a la teulada, de qui depèn el
manteniment i reparació d’aquests desperfectes?
- S’hi ha contactat i quina es la previsió d’actuar-hi?
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Respecte el gimnàs
- Un cop inaugurat dintre del recinte de l’escola, es preveu realitzar actes de
caràcter municipal més enllà de l’equipament com ús escolar?
- Es té prevista una regulació sobre aquest ús?
- I quina serà o es té pensada que sigui la funció d’aquest espai la propera edició de
la Fira?
Respecte l’Epicentre
- Reiterem un cop més en seu plenària, els treballs necessaris per evitar l’entrada
d’aigua en episodis de pluja a les instal·lacions dels despatxos –que actualment
passen- i, concretament, en el despatx que ocupa el grup municipal de la CUP, com
així ho hem posat en coneixement a l’escrit i de viva veu.
6.- Respecte a la commemoració de la lluita LGTB:
Un any més fem un PREC per tal que de forma periòdica i sense necessitat de
sol·licitar-ho prèviament, s’utilitzi la bandera cedida a aquest l’Ajuntament i es
col·loqui de forma ben visible, com ja s’ha fet a la façana de la Casa de la Vila amb
la bandera de l’arc de Sant Martí, símbol del col·lectiu LGTB, cada 17 de maig per
commemorar el Dia Internacional contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia i el 28
de juny per commemorar el dia internacional d’alliberament LGTB.
7.- Sobre el fons d’art municipal: (si és que existeix)
- Arran de les reformes efectuades a l’edifici de l’Ajuntament i la Casa de la Cultura,
volem preguntar, on s’han traslladat els diferents quadres i obres que hi havia
presents anteriorment abans d’aquestes reformes a les dependències municipals?
- Es té previst restituir-los allà on hi eren? O, per quin motiu no es preveu aquest
fet? Què es preveu, doncs, fer amb ells?
- Igualment, volem preguntar si existeix un inventari de béns artístics municipals on
hi constin tant el fons d’art, quadres, litografies, gravats, donacions, partitures,
escultures, i en cas afirmatiu i que existeixi, demanem una còpia d’aquest inventaricatàleg de béns i que aquest pugui ser consultat de forma pública a través del
govern municipal. I, en cas negatiu, preguntem per quin motiu no existeix i perquè
no se n’ha fet un?
Finalment, preveient les possibles respostes, fem un PREC sol·licitant a aquest
plenari i al govern que manifesti la seva voluntat al respecte d’aquest assumpte i per
tal de que faci els tràmits necessaris, per tal de promoure i realitzar un inventari de
béns artístics que inclogui, a més, totes aquelles donacions, regals protocol·laris i
altres objectes de valor artístic o patrimonial que actualment estiguin sota custòdia
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de l’Ajuntament, com poden ser, per exemple, tots els materials cedits i donats en el
seu dia per molts veïns i veïnes de Riudoms amb la garantia o amb la il·lusió de
poder fer realitat el Museu Històric Municipal –encara pendent de fer- i que,
actualment, l’Ajuntament ja utilitza en alguns equipaments municipals com la Casa
Museu Antoni Gaudí o en altres celebracions organitzades pel propi consistori i que
es fan a la via pública, com els retaules o com les representacions.
D’altra banda, i sabent que molts d’aquests materials i béns que estant sent utilitzats
i exposats al públic per part de l’Ajuntament, sigui a través de l’espai museístic de la
Casa Gaudí o d’altres actes organitzats per l’Ajuntament, demanem que segueixi el
mateix criteri a l’hora d’identificar-los. I per tant, ja que actualment en alguns es posa
de qui són donació en el cas particular, i que facin a formar part també a l’hora
d’aquest inventari futur catàleg.
I, per últim, preguem per segona vegada en aquesta legislatura, que es retiri
l’exposició fotogràfica del senyor Francesc i Jordi Bedmar a l’Epicentre Gaudí i que
mirin de reparar per tornar-la a exposar i que faci arribar una disculpa formal als
autors.
8.- Sobre la caseta de la plaça de l’Església
Per últim, i perquè és d’actualitat i per tots els comentaris que ha suscitat en pocs
minuts, respecte a la caseta que s’ha instal·lat a la plaça de l’Església:
- Quins motius han provocat?
- Està previst el contracte de l’actual licitador del bar del Casal Riudomenc poder
posar aquest tipus d’elements?
- Quin protocol, quines actuacions estan previstes de cara a possibles queixes?
- Perquè no s’ha comunicat de forma prèvia a veïns i altres comerços i establiments
de la plaça?
- I quin és el paper o quina és l’actuació que es preveu en els moments en que a la
plaça hi hagi la celebració que requereixen de tot l’espai, sigui per la Festa Major,
amb el Seguici, amb el Correfoc, sigui per Sant Joan o sigui per la sardinada i per
altres esdeveniments que s’hi fan?
Una vegada finalitzades les preguntes presentades pels grups municipals, el Sr.
Alcalde diu que passem doncs, a respondre preguntes. I les que requereixen
d’aprofundiment, que en aquesta ocasió són moltes, perquè són dades concretes,
doncs es prepararan i es facilitarà la resposta.
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14.3/ Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ERCAvancem-AM en l’anterior sessió plenària:
1/. La Sra. Maria Cros, regidora de Joventut, respon a les preguntes formulades
sobre el passatge del terror:
- L’organització i la iniciativa són de l’Ajuntament o d’alguna entitat del poble i tenint
en compte que a Riudoms hi ha una Associació de la Lliga contra el Càncer, se li va
notificar i se li va donar l’oportunitat de participar-hi?
La Cisterna del Terror va sorgir arran d’una iniciativa d’un grup de joves riudomencs,
que es van dirigir a l’Ajuntament per fer la proposta i organitzar conjuntament aquest
esdeveniment a la Cisterna Vella. Llavors, el que es va proposar és que fos una
activitat solidària i, en concret, en l’àmbit de la lluita contra el càncer i per aquest
motiu es va contactar amb la Lliga contra el Càncer de Riudoms. Més tard, el que es
va proposar, ja que era una activitat així més dirigida al jovent, doncs que fos per la
lluita contra el càncer infantil, i es va tornar a parlar amb la Lliga contra el Càncer de
Riudoms i ells mateixos van proposar que si era infantil, concretament, doncs que
millor dirigir-se a l’AFANOC de Tarragona per poder tirar-la endavant.
2/. El Sr. Carles Garcia, regidor d’Esports, respon a les preguntes formulades sobre
el Mundialet de futbol 7:
- Perquè Riudoms es queda fora de la participació d’un esdeveniment com aquest?
Sí, perquè gran part de l’horari de les jornades del Mundialet ja estava reservat a
l’entitat local Club Deportiu Riudoms, que intentem tingui preferència en l’ús de les
instal·lacions futbolístiques.
14.4/ Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de la CUP en
l’anterior sessió plenària:
1/. La Sra. Montse Corts, regidora de Benestar Social i Gent Gran, respon a les
preguntes formulades sobre el Dia Internacional de la Dona.
- Perquè algunes institucions o associacions representades per dones no van ser
convidades o no van participar en dit acte?
L’acte del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, van ser convidades totes les
entitats del poble – que nosaltres tinguem constància- que estiguessin llavors
representades per dones. Un petit nombre d’elles, per motius personals o
professionals, no van poder assistir-hi.
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2/. La Sra. Maria Cros, regidora d’Informació Municipal, respon a les preguntes
formulades en relació amb el BIM.
- Per quins motius s’ha realitzat el canvi de maquetació del BIM?
El canvi va ser fruit de l’encàrrec realitzat a la consultora externa de comunicació,
que se’ns va proposar reformular el disseny del BIM per tal d’actualitzar-lo, després
d’anys de mantenir sempre el mateix aspecte.
- Perquè no s’ha contactat amb la resta dels grups de l’oposició per fer-los partícips
de la proposta?
Com hem dit, la proposta del nou disseny és una solució merament tècnica d’aquest
encàrrec.
- Des de la Regidoria de Comunicació es té previst donar compliment a la moció
aprovada per unanimitat el 2 d’abril de 2015 a favor de les millores en el Butlletí
d’Informació Municipal i altres mitjans de comunicació local? I per quan es té previst
executar-ho?
El que s’ha fet respecte aquesta moció és realitzar una mica d’estudi de com
s’articularia un consell de redacció d’aquest tipus, mirant com s’aplica en altres
ajuntaments.
Llavors, el que s’ha constatat és que, en general, no s’utilitza i, per exemple, en el
cas d’alguns ajuntaments, on hi ha l’alcaldia de la CUP per exemple, des de que hi
ha l’alcaldia d’aquest partit polític no s’ha creat cap consell de redacció dels
butlletins d’informació municipal. De moment, doncs, a Riudoms el que mantenim
serà el sistema de gestió actual, que creiem que és l’adequat i òptim, com es fa a la
resta de poblacions.
El Sr. Alcalde manifesta que respecte a l’escultura en honor a Antoni Gaudí hi havia
una pregunta que ha quedat contestada en les mocions dels grups polítics.
3/. El Sr. Jordi Domingo, regidor de Cultura, respon a les preguntes formulades en
relació amb l’Epicentre Gaudí.
- Quina gestió es fa sobre aquest espai? Qui en pot fer ús? I si es pot fer ús com a
demanda particular, quines condicions es requereixen des de l’Ajuntament?
Aquest espai es gestiona d’acord amb les ordenances fiscals de l’Ajuntament, les
quals contemplen l’ús de les sales municipals.
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L’ús es fa prèvia petició a les oficines, d’estudi de disponibilitat per part del serveis
administratius i posterior autorització o denegació al sol·licitant.
4/. El Sr. Xavier Gallego, regidor d’Urbanisme, respon a les preguntes formulades en
relació amb les obres dels carrers del barri Ferran.
- Quines actuacions es té previstes en alguns carrers del barri Ferran?
Conjuntament amb els veïns s’ha acordat les obres de millora dels serveis i, a la
vegada, la millora dels carrers per tal d’adequar-los a les necessitats de mobilitats
actuals i aquestes s’aniran realitzant progressivament per facilitar la circulació al
barri durant les obres.
- En quant a la recollida selectiva, quines actuacions s’han fet i quines estan
previstes en el futur pel que fa a la recollida selectiva del Polígon dels Germans
Nebot, al sector dels Germans Nebot?
Actualment han finalitzat les converses amb els usuaris d’aquesta zona i s’ha
consensuat una solució entre aquests i l’empresa que fa la recollida d’escombraries.
Pròximament, per tant, es procedirà a eliminar les bateries de contenidors centrals i
s’implantarà la recollida porta a porta, com al Polígon El Prat.
5/. El Sr. Jordi Domingo, regidor de Cultura, respon a les preguntes formulades en
relació amb cultura.
- En quant a cultura, quins són els criteris per fer efectiva l’actuació del nou element
festiu, el Cavall dels Nebot, a dins i a fora del municipi?
A proposta del grup de portants, el Cavall dels Nebot actuarà a Riudoms per la
Festa Major de Sant Jaume i en d’altres festivitats assenyalades, com ja va passar a
la darrera Trobada de Gegants. I pel que fa a les sortides, actualment arriben moltes
propostes que són estudiades de manera individual i en funció de l’opinió del grup,
se seleccionen i es responen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint-i-una hores i vint
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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