
EXTRACTE ACTA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2018

ASSISTENTS  :  

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

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

Per Candidatura Unitat Popular:
Pere Campiñez Salas
Roser Torres Sanz

Per ERC/AVANCEM/
Acord Municipal: 
Jordi Ortiz Boria
Marcel·lí Garriga Masdeu

Secretària:
Carmen Alcoverro Beltran

Interventor:
Daniel Canalda Pujol

       Ref.  PLE  09/18

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les vint hores i
vint-i-cinc minuts del vespre del dia vint-i-u de
novembre  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
extraordinària  convocada  pel  dia  d'avui  en
primera convocatòria. 

Obert  l'acte  per  la  presidència,  es  passa  a
tractar l’assumpte relacionat a l'ordre del dia
de la sessió, adoptant-se el següent acord:

1/. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC D’ALCALDE DE
L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, DEL SR. JOSEP MARIA CRUSET DOMÈNECH
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El Sr. Alcalde explica que el primer que pertoca en aquest tipus de plenaris és la
lectura per part  de la Secretària,  de la documentació que acompanya en aquest
punt. 

La Secretària llegeix l’escrit de renúncia al càrrec que va presentar el Sr. Alcalde
Josep M. Cruset Domènech, el dia 16 de novembre de 2018.

«A l’atenció de la Secretària de la Corporació, Carmen Alcoverro Beltran, i al Ple de
l’Ajuntament de Riudoms.

Jo, en Josep M Cruset Domènech , amb DNI 39895116Y, EXPOSO:

Que desprès de les passades eleccions municipals, el dia 13 de juny de 2015 vaig
ser elegit i vaig prendre possessió del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Riudoms.

Atès que en aquest moment he estat proposat per a exercir el càrrec de President
del Port de Tarragona, PRESENTO la meva renúncia al càrrec d’Alcalde i també de
Regidor de l'Ajuntament de Riudoms.

Que  tal  com  com  preveu  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i la Llei de Règim Electoral General, es procedeixi a
acceptar la meva renúncia per part del Ple de l’Ajuntament, i a cobrir la vacant en la
forma legalment establerta. 

Riudoms a 16 de novembre de 2018
L’alcalde. Josep M. Cruset Domènech».

L’article 40 del  Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, diu
que l’Alcalde podrà renunciar al càrrec i aquesta renúncia haurà de fer-se efectiva
per escrit davant del Ple de la Corporació, que haurà d’adoptar l'acord de presa de
coneixement dins dels 10 dies següents.

L’article  40  del  mateix  Reial  Decret  diu  que  correspon  als  Tinents  d’Alcalde,
substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, a
l’Alcalde, així com exercir les funcions de l’Alcalde en els supòsits de vacant de
l’Alcaldia fins que prengui possessió el nou Alcalde.

El Sr. Alcalde, el dia 12 de novembre de 2018, mitjançant Decret núm. 2018_11_12-
01, va acordar:

« (.....) Segon.- Nomenar Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Riudoms els següents
regidors:
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- Sergi Pedret Llauradó 1r Tinent d’Alcalde
- Xavier Gallego Seuba 2n Tinent d'Alcalde
- Carles Garcia Jardí 3r Tinent d'Alcalde
- Maria Cros Torrents 4a Tinent d’Alcalde

Tercer.- Els Tinents d'Alcalde substitueixen l'Alcalde per l'ordre del seu nomenament
i en els casos de vacant, absència o malaltia d'aquest, de conformitat amb allò que
disposa l'article 47 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.»

Al BOP de la província de Tarragona del dia 20/11/2018, s’ha publicat el Decret de
nomenament dels Tinents d’Alcalde.

Abans de la votació el Sr. Alcalde manifesta:

«Abans de deixar les meves funcions com a alcalde de Riudoms, voldria deixar
constància en acta d'una sèrie de reflexions. En primer lloc, vull deixar constància en
acta d'un agraïment als veïns i  veïnes de Riudoms per la confiança expressada
durant els anys que he exercit aquesta responsabilitat i per l'escalf que he rebut en
tot moment. Sense cap mena de dubte han estat ells, els veïns riudomencs, els que
han donat sentit a la meva dedicació a la política. Un altre agraïment és per als
treballadors de l'Ajuntament de Riudoms. L’excel·lent  equip humà que ha format
aquesta organització ha estat absolutament fonamental per a fer prosperar el poble
de Riudoms i per assolir els propòsits que col·lectivament ens hem fixat. Crec que
és de justícia que així quedi escrit en les actes d’aquest plenari per tal que en el
futur tothom en pugui ser coneixedor. Durant aquests anys l'Ajuntament de Riudoms
no només s'ha transformat i modernitzat, sinó que s'ha adaptat a un allau continuat
de nova legislació i nous requeriments tècnics i econòmics de l'Estat. Per això crec
que és de justícia el que deia abans: el meu més sincer agraïment als treballadors
per haver entès l’encàrrec de la direcció política, analitzar contínuament el dia a dia,
detectar  àrees  de  millora  i  reajustar  així  el  nostre  funcionament  per  a  ser  més
eficients  i  donar  compliment  a  la  normativa  vigent.  No  és  només  l’alt  valor
professional dels treballadors, sinó també un veritable valor humà. Per això, vull fer
un enorme agraïment a tots ells.  També un agraïment als diferents membres de
l'oposició amb qui he compartit plenari durant els diferents mandats i hem coincidit
en aquesta sala per a decidir el present i el futur del nostre poble. Tot i que sovint he
discrepat en el to i el contingut que han emprat, per a mi ha estat motiu de superació
i de ganes de fer cada dia millor la meva tasca com a alcalde. I evidentment gràcies
als regidors amb qui he compartit durant aquests uns anys d'alcalde en el govern de
l'Ajuntament de Riudoms. Amb ells he compartit anhels, projectes, reptes, alegries
immenses i també patiments importants. Amb ells hem conreat la veritable i mútua
amistat. De fet, gràcies a ells he pogut fer aquest camí. Ha estat un honor compartir
temps, espai i emocions amb ells i per això també vull deixar constància del meu
més sincer agraïment. Finalment, tot i que a priori sembli que res té a veure amb
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l’àmbit de la gestió pública, el meu agraïment a la meva família. Ells han estat els
que han fet sacrificis familiars per tal que jo em pogués dedicar als altres. Ells han
estat els que s'han multiplicat perquè no es notés tant la meva absència a casa. Ells
han estat els que m'han esperat sempre amb un enorme somriure fos quina fos
l'hora d'arribada. Per tant i sense cap mena de dubte, si jo he pogut fer d’alcalde
com he fet ha estat gràcies al seu suport continuat. 

En un moment de presa de possessió com a alcalde em vaig comprometre en el
parlament  en  què  s'agafen  els  compromisos  pels  següents  anys,  a  treballar  de
valent amb esforç i coratge, a ser optimista malgrat els temps difícils que hem viscut
durant els anys de mandat, a treballar per tothom sense distincions, estar al costat
dels riudomencs i riudomenques en els bons moments (sobretot en els de patiment,
neguit i preocupació); a ser prudent buscant sempre l'equilibri entre tirar endavant al
poble i fer que això sigui sostenible; i a treballar a favor del país estant al costat del
seu govern i la seva gent en tot allò que es proposés. Els riudomencs m'han jutjat
durant  les  diferents  eleccions  municipals  sobre  si  he  donat  compliment  o  no  a
aquests compromisos com a alcalde. En tot cas, demano les meves disculpes als
que hagin pogut pensar que no. 

Així doncs dit tot això, demano al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’aprovació de la
meva renúncia com a alcalde. Com deia en el seu moment de prendre possessió, el
nostre pas com a regidors per l’Ajuntament és absolutament efímer i, per tant, ara el
meu temps com a alcalde ha arribat al final.  Era la meva ferma voluntat des del
primer dia: no anar més enllà dels 12 anys com a alcalde de Riudoms. Llavors, en
aquell ple de presa de possessió i parlant amb els 13 regidors que en formen part,
també hi afegia el que diu un proverbi nòrdic: «un cop acabat el joc, el rei i els peons
tornem junts a la mateixa caixa». Jo avui me’n torno a la caixa al costat del 6.789
habitants del nostre poble, els que resteu al plenari i en especial al Sergi Pedret, els
meus millors desitjos perquè els vostres encerts en definitiva seran els encerts de tot
el poble. Gràcies per tot». 

Acabat el torn de paraules es passa a votació, i  Ple de l’Ajuntament acorda, per
unanimitat, això que segueix:

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del càrrec d’Alcalde i també de regidor
de l’Ajuntament de Riudoms del Sr. Josep M. Cruset Domènech.

Segon.-  Donar  trasllat  d’aquest  acord  a  la  Junta  Electoral  Central  per  tal  que
expedeixi la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat a qui
correspongui cobrir la vacant produïda per al càrrec d’alcalde i també de regidor,
que és la Sra. Eugenia Montalvo Marín.
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En aquest mateix moment, el 1r Tinent d’Alcalde Sr. Sergi Pedret, passa a presidir la
sessió, com Alcalde en funcions.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint hores i cinquanta-
cinc minuts del vespre del dia i en el lloc indicats al començament, de la qual s’estén
aquesta acta, que signa l’alcalde, amb mi, la secretària, que certifico.

L'alcalde,                                                   La secretària,

Josep Maria Cruset Domènech           Carmen Alcoverro Beltran
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