SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 2 D’ABRIL DE 2015

1/. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2014.
S’aprova el seu contingut.
2/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA I
PER LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT DE LA FIRA DE L’AVELLANA, 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 i per la
presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana des de la última sessió plenària,
que va ser la de caràcter ordinari del dia 5 de febrer de 2015, les quals es detallen a
continuació. El Sr. Alcalde pregunta als regidors si volen fer algun comentari o
pregunta sobre aquest punt, sense que se’n presenti cap.
DECRET

DATA

ESTRACTE

2015_02_06-01

06/02/2015

Resolució d'Alcaldia conformitat obres en règim de comunicació

2015_02_09-01

09/02/2015

Resolució d'Alcaldia conformitat obres en règim de comunicació

2015_02_09-02

09/02/2015

Resolució d'Alcaldia de devolució de fiances d'obres

2015_02_09-03

09/02/2015

Decret de l’Alcaldia de revisió de l’import d’un rebut

2015_02_09-04

09/02/2015

Decret de l’Alcaldia de revisió de l’import d’un rebut

2015_02_09-05

09/02/2015

Decret de l’Alcaldia de donar-se per assabentat d’una activitat

2015_02_09-06

09/02/2015

Decret de l’Alcaldia de revisió de l’import d’un rebut

2015_02_09-07

09/02/2015

Decret d'Alcaldia de donar-se per assabentat d’una activitat

2015_02_09-08

09/02/2015

Decret de l’Alcaldia de petició bestreta extraordinària

2015_02_09-09

09/02/2015

Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_02_09-10

09/02/2015

Decret d'Alcaldia aprovant el Pla de seguretat i salut d’obres de construcció

2015_02_10-01

10/02/2015

Resolució d'Alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres

2015_02_11-01

11/02/2015

Resolució aprovant la justificació d’una subvenció ordinària de l'any 2014

2015_02_11-02

11/02/2015

Resolució d'Alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres

2015_02_11-03

11/02/2015

Resolució aprovant la justificació d’una subvenció ordinària per a l'any 2014

2015_02_11-04

11/02/2015

Decret d’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_02_11-05

11/02/2015

Decret d'Alcaldia d'aprovació de la memòria d'una activitat extraordinària

2015_02_11-06

11/02/2015

Resolució aprovant la justificació de la subvenció ordinària de l'any 2014

2015_02_11-08

11/02/2015

Resolució d’Alcaldia d'ampliació del termini de fraccionament

2015_02_11-09

11/02/2015

Resolució d’Alcaldia d'ampliació del termini de fraccionament

2015_02_12-01

12/02/2015

Resolució aprovant la justificació de la subvenció ordinària de l'any 2014
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2015_02_12-02

12/02/2015

Resolució d'alcaldia autoritzant substitució d’una fiança dipositada

2015_02_12-03

12/02/2015

Resolució d'alcaldia autoritzant substitució d’una fiança dipositada

2015_02_13-01

13/02/2015

Resolució d'alcaldia conformitat obres en règim de comunicació

2015_02_13-02

13/02/2015

Decret d’aprovació del calendari de pagament en període voluntari de tributs

2015_02_16-01

16/02/2015

Resolució d'alcaldia conformitat obres en règim de comunicació

2015_02_16-02

16/02/2015

Resolució d'alcaldia conformitat obres en règim de comunicació

2015_02_16-03

16/02/2015

Resolució aprovant la justificació de la subvenció ordinària de l'any 2014

2015_02_17-01

17/02/2015

Decret d’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_02_17-02

17/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_17-03

17/02/2015

Decret d'Alcaldia d'admissió a tràmit d’una reclamació patrimonial

2015_02_17-04

17/02/2015

Decret d'Alcaldia d'admissió a tràmit d’una reclamació patrimonial

2015_02_17-05

17/02/2015

Decret d'Alcaldia d'admissió a tràmit d’una reclamació patrimonial

2015_02_17-06

17/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_17-08

17/02/2015

Decret de l’Alcaldia de revisió de l’import d’un rebut

2015_02_17-09

17/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_17-10

17/02/2015

Decret de l’Alcaldia de revisió d’import de rebuts

2015_02_18-01

18/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_18-02

18/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_18-03

18/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_18-04

18/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_18-05

18/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_19-01

19/02/2015

Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_02_19-02

19/02/2015

Decret d'Alcaldia d'admissió a tràmit d’una reclamació patrimonial

2015_02_19-03

19/02/2015

Decret de l’alcaldia de revisió de l’import d’un rebut

2015_02_19-04

19/02/2015

Decret de l’alcaldia de revisió de l’import d’un rebut

2015_02_20-01

20/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_20-02

20/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_20-03

20/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_20-04

20/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_20-05

20/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_23-01

23/02/2015

Resolució aprovant la justificació de la subvenció ordinària de l'any 2014

2015_02_23-02

23/02/2015

Decret d'Alcaldia de concessió d’una llicència

2015_02_23-03

23/02/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_02_24-01

24/02/2015

Decret d’Alcaldia d’ocupació de via pública

2015_02_24-02

24/02/2015

Decret d'Alcaldia d'aprovació de concessions i transmissions

2015_02_25-01

25/02/2015

Resolució d'Alcaldia d’aprovació de devolució de fiances d’obres

2015_02_25-02

25/02/2015

Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_03_02-01

02/03/2015

Resolució de l’Alcaldia aprovant la devolució de l'import d’un rebut

2015_03_02-02

02/03/2015

Decret d’Alcaldia d’ocupació de via pública

2015_03_02-03

02/03/2015

Resolució de l’Alcaldia de fraccionament de deute

2015_03_02-04

02/03/2015

Decret de l’alcaldia de revisió de l’import d’un rebut

2015_03_03-01

03/03/2015

Resolució de l’Alcaldia de fraccionament de deute
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2015_03_03-02

03/03/2015

Decret de l’alcaldia de revisió de l’import d’un rebut

2015_03_05-01

05/03/2015

Decret d'Alcaldia de concessió de targeta d’aparcament

2015_03_05-02

05/03/2015

Decret d’Alcaldia d’aprovació TOVP 2014

2015_03_05-03

05/03/2015

Decret d’Alcaldia de concessió de llicència d’ocupació de via pública

2015_03_05-04

05/03/2015

Decret d’Alcaldia de concessió de llicència d’ocupació de via pública

2015_03_06-01

06/03/2015

Resolució d'Alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres

2015_03_06-02

06/03/2015

Resolució d'alcaldia atorgant la devolució d’una fiança d'obra

2015_03_06-03

06/03/2015

Resolució aprovant la sol·licitud de bonificació del preu d’un servei

2015_03_06-04

06/03/2015

Resolució aprovant la sol·licitud de bonificació del preu d’un servei

2015_03_09-01

09/03/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_03_09-02

09/03/2015

Decret de l’Alcaldia de revisió de l’import d’un rebut

2015_03_10-01

10/03/2015

Resolució de l’Alcaldia de compensació de deute

2015_03_10-02

10/03/2015

Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal

2015_03_10-03

10/03/2015

Decret aprovant pagament assistència membre tribunal

2015_03_10-05

10/03/2015

Decret de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona

2015_03_10-06

10/03/2015

Decret de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona

2015_03_10-07

10/03/2015

Decret de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona

2015_03_11-01

11/03/2015

Decret d'Alcaldia de concessió de llicència administrativa

2015_03_13-01

13/03/2015

Resolució d'Alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres

2015_03_13-02

13/03/2015

Resolució d'Alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres

2015_03_13-03

13/03/2015

Decret de l’alcaldia de revisió de l’import d’un rebut

2015_03_13-04

13/03/2015

Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_03_16-02

16/03/2015

Decret d’Alcaldia d’una concessió d'ajut econòmic

2015_03_16-03

16/03/2015

Decret de l'Alcaldia d’una reclamació patrimonial

2015_03_17-02

17/03/2015

Resolució l’Alcaldia de compensació de deute pendent

2015_03_17-03

17/03/2015

Resolució d’aprovació de la Declaració resum anual de volums utilitzats

2015_03_19-01

19/03/2015

Resolució de l'Alcaldia d’assumptes de personal

2015_03_19-02

19/03/2015

Resolució de l’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_03_20-01

20/03/2015

Decret de l’Alcaldia Pla pressupostari a mig termini 2016-2018

2015_03_24-01

24/03/2015

Resolució aprovant la justificació de la subvenció ordinària de l'any 2014

2015_03_24-02

24/03/2015

Decret de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona

2015_03_24-03

24/03/2015

Decret de l’Alcaldia d’ocupació de via pública

2015_03_25-01

25/03/2015

Resolució d'alcaldia de concessió de llicència d'obres

2015_03_26-02

26/03/2015

Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal

2015_03_26-03

26/03/2015

Decret fixant l'Orde del dia de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació

2015_03_27-01

27/03/2015

Resolució d'Alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres

2015_03_30-01

30/03/2015

Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_03_30-02

30/03/2015

Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_03_31-01

31/03/2015

Decret de l'Alcaldia fixant l'Orde del dia del Ple ordinari 2 d'abril de 2015

2015_03_31-02

31/03/2015

Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_04_01-01

01/04/2015

Resolució de l'alcaldia acordant mesures Junta Compensació PPR-7 Campàs

2015_04_01-02

01/04/2015

Resolució d'aprovació de bonificació de preu públic
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2015_04_02-01

02/04/2015

Resolució d'alcaldia conformitat obres en règim de comunicació

2015_04_02-02

02/04/2015

Resolució d'Alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres

3/. DONAR COMPTE DEL PROJECTE DEL MARC PRESSUPOSTARI DE
L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS PER ALS EXERCICIS 2015/2018, DE
CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 26 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27
D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia de data 20 de març
de 2015, en relació amb el projecte del Pla pressupostari a mig termini de
l’Ajuntament de Riudoms per als exercicis 2016-2018, de conformitat amb l’article 26
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, el contingut del qual és el següent:
“L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), estableix que les Administracions Públiques elaboraran
un marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs
pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres
paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la
seva evolució tendencial.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos
i despeses.
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els plans pressupostaris a mig
termini en els que s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals. Es dona de
termini per a la tramesa de la informació fins el dia 23 de març de 2015.
L’Informe de la Secretaria Intervenció de data 20 de març de 2015 informa que:
“El Pla Pressupostari a mig termini 2016-2018 compleix amb els indicadors de l’objectiu
estabilitat, compliment de la regla de la despesa i objectiu del deute, establert a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per altra banda, l’increment de la massa salarial no respon a cap mena d’increment de la
Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Riudoms. Únicament respon, per un costat a
l’ocupació de places actualment ja recollides, i dotades econòmicament, en la Plantilla en
vigor aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Riudoms. I per altra banda, per la incorporació
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dels corresponents triennis als quals tenen dret els treballadors de l’Ajuntament de
Riudoms.
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar el Projecte del Pla Pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Riudoms
per als exercicis 2016-2018 amb el següent detall:

INGRESSOS

LIQUIDACIÓ

PREV LIQ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

2014

2015

2016

2017

2018

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

2.378.909,75
19.432,97
1.511.428,73
1.660.205,01
19.186,79

2.301.829,96
20.000,00
1.500.000,00
1.487.022,35
49.550,00

2.347.866,56
20.000,00
1.500.000,00
1.487.022,35
49.550,00

2.394.823,89
20.000,00
1.500.000,00
1.443.095,73
49.550,00

2.442.720,37
20.000,00
1.500.000,00
1.443.095,73
49.550,00

Ingressos corrents

5.589.163,25

5.358.402,31

5.404.438,91

5.407.469,62

5.455.366,10

Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital

0,00
1.810.658,78
1.810.658,78

0,00
163.413,37
163.413,37

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
789.550,82

0,00
131.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers

789.550,82

131.000,00

0,00

0,00

0,00

INGRESSOS TOTALS

8.189.372,85

5.652.815,68

5.404.438,91

5.407.469,62

5.455.366,10

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4

2014
2.121.718,54
1.788.850,05
95.080,65
255.876,98

2015
2.160.397,03
1.690.213,52
100.000,00
273.975,00

2016
2.182.001,00
1.713.876,51
100.000,00
273.975,00

2017
2.203.821,01
1.713.876,51
100.000,00
273.975,00

2018
2.225.859,22
1.737.870,78
98.000,00
273.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despeses corrents

4.261.526,22

4.224.585,55

4.269.852,51

4.291.672,52

4.335.705,00

Capítol 6
Capítol 7

1.381.769,64
71.093,32

504.148,85
262.075,73

0,00
3.000,00

0,00
3.000,00

0,00
3.000,00

Despeses de capital

Capítol 5

1.452.862,96

766.224,58

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres

0,00
426.978,85
426.978,85

0,00
440.921,86
440.921,86

0,00
461.934,55
461.934,55

0,00
469.322,76
469.322,76

0,00
424.437,13
424.437,13

DESPESES TOTALS

6.141.368,03

5.431.731,99

4.734.787,06

4.763.995,28

4.763.142,13

Segon.- Remetre el contingut del Marc Pressupostari de l’Ajuntament de Riudoms per als
exercicis 2016-2018 a l’Oficina de Coordinació Financera de les Entitats Locals depenent
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Tercer.- Donar compte del contingut del present acord en la propera sessió plenària”.

Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.
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4/. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS
PREVISTOS PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS, INFORMACIÓ
TRIMESTRAL DE MOROSITAT, MITJANÇANT LA PLATAFORMA DEL
MINISTERI D’HISENDA
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que en data 30 de gener de 2015 s’ha
tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’informe sobre el
compliment dels terminis previstos pel pagament de les obligacions i informació
trimestral de morositat, en compliment de l’article 4 de la Llei 15/2010,de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. En aquest
informe es declaren que les dades que hi consten es corresponen amb els
pagaments efectuats en el 4t trimestre de 2014, i amb les obligacions pendents de
pagament al final de l’esmentat trimestre.
Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

5/. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL 4T TRIMESTRE
DE 2014, MITJANÇANT LA PLATAFORMA DEL MINISTERI D’HISENDA
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, les dades 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.

6/. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMBEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP PER A LA GESTIÓ DE LA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SANEJAMENT EN ALTA I CANVI DE
GESTIÓ DEL SERVEI
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Baix Camp les competències de
sanejament en alta i la conseqüent gestió del sistema de sanejament en alta
corresponent al municipi de Riudoms en l’exercici de les competències d’aquest
municipi en matèria de tractament d’aigües residuals establertes pel Decret
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Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
del règim local de Catalunya, pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i el
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics
de sanejament.
Segon.- Les competències delegades s’exerciran amb el compliment de les
condicions i reserves següents:
1a. El Consell Comarcal del Baix Camp garantirà a l’Ajuntament de Riudoms l’accés
a la documentació i a la informació de totes les actuacions objecte de delegació.
2a. La titularitat de les instal·lacions objecte d’aquesta delegació serà de
l’Ajuntament de Riudoms.
3a. El Consell Comarcal està obligat a gestionar les instal·lacions de manera eficient
i té la responsabilitat del seu manteniment.
4a. L’Ajuntament de Riudoms com administració delegant, a l’efecte de controlar
l’exercici del servei delegat, es reserva les facultats següents:




Emanar instruccions tècniques en el marc de les disposicions d’aplicació al servei
delegat.
Recavar en qualsevol moment informació sobre la gestió del servei.
Formular requeriments per corregir deficiències observades

5a. L’Ajuntament es reserva el dret de revocar la delegació que aquí s’efectua,
respectant sempre els drets que s’hagin pogut adquirir a favor de tercers amb motiu
de les contractacions realitzades per a la gestió de l’estació depuradora.
6a. La delegació queda necessàriament condicionada al reconeixement del Consell
Comarcal del Baix Camp com a ens gestor del sistema de sanejament que es
delega per part dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Baix Camp per regular la delegació de la gestió de l’EDAR del municipi,
aprovada per la Junta de Govern del Consell Comarcal, incorporant les
modificacions oportunes i 2 annexos en relació amb la subrogació del personal
adscrit al servei i en relació amb la subrogació en la condició d’administració
contractant pel que fa als contractes formalitzats per l’Ajuntament relacionats amb la
depuradora.
Quart.- Es faculta expressament al Consell Comarcal del Baix Camp per a la
publicació de l’anunci de delegació que imposa l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Consell
Comarcal del Baix Camp per al seu coneixement i l’inici de les tasques necessàries
per establir les condicions d’un efectiu traspàs de la gestió.
Sisè.- Facultar a l’Alcalde, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació
de l’Ajuntament subscrigui la documentació oportuna per a l’execució de l’anterior
acord.

7/. DONAR SUPORT AL DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA
COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA ELABORAT PEL LABORATORI DE
COMUNICACIÓ PÚBLICA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I
AVALAT PEL MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
Primer.- Donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local
Pública elaborat pel Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma
de Barcelona i avalat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Segon.- Donar publicitat d’aquest Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació
Local Pública a la pàgina web de l’Ajuntament de Riudoms.

8/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

8.1/ Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i PSC-PM en relació
amb els drets a regidors i grups municipals
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:
“Atès allò que disposa l’article 103 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Atès que el 16 de juliol de 2002 es va publicar al DOGC la llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena
modificació de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que entre els articles modificats hi ha l’article 155 que fa referència als mitjans dels quals –de
manera obligatòria- han de disposar els grups municipals en els municipis de més de dos mil
habitants.
Atès que el Grup Municipal d'ERC-Acord Municipal ha demanat en anteriors mandats aquest dret, i
que durant la present legislatura ho ha fet per escrit en successives instàncies presentades l'11 de
maig de 2012 (reg. entrada 1418), 4 de novembre de 2013 (reg. entrada E/000086-2013), 17 de
febrer de 2014 (reg. entrada E/000624-2014) i 12 de març de 2014 (E-00035-2014), així com en
diversos precs i exposicions durant els plens municipals, sense que encara ens hagin donat resposta
a cap d'elles.
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Atès que el Síndic de Greuges ha reconegut expressament aquest dret al Grup Municipal d'ERC-AM
en la queixa formal que va presentar.
Atès que el que el Grup Municipal d'ERC-AM demana és un petit despatx per poder guardar la
documentació referent a l'Ajuntament i per rebre visites dels ciutadans o entitats riudomenques,
preferiblement a l'edifici de l'Ajuntament, però si això no fos possible, en algun dels edificis propietat
del consistori.
Atès que l'Ajuntament de Riudoms disposa de diferents llocs on poder ubicar aquests despatxos per
grups municipals, ja sigui en les pròpies dependències de l'Ajuntament, habilitant la sala posterior de
la planta baixa que està en desús, o en algun despatx de l'Epicentre Gaudí o de la Casa de Cultura
Antoni Gaudí de Riudoms, que ha restat en desús després del trasllat de l'Esplai del Casal a l'edifici
de les Escoles Velles, o de la nova Biblioteca,...
Per tot l' anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament de Riudoms adopta els següents ACORDS
PRIMER.- S’insta a l’equip de govern que en el termini de dos mesos posi a disposició dels grups
municipals, un despatx i els elements materials necessaris (connexió a internet) per poder reunir-se i
dur a terme la seva tasca municipal d’acord amb el que preveu la redacció de l’article 155 de la Llei
Municipal i de Règim Local.
SEGON.- S'insta a l'equip de govern a facilitar tot els material de papereria necessaris i personalitzats
amb els diferents anagrames de l'Ajuntament i els ens dependents (Fundació Gaudí, Patronat de la
Fira, Consell Escolar Municipal, EPE Riudoms Gestió, EPE Riudoms Serveis,...) per tal que els
regidors i els Grups Municipals es puguin identificar adequadament com a membres de l'Ajuntament
a l'hora de comunicar-se amb els veïns i entitats.
TERCER.- S'insta a l'equip de govern que incorpori al web municipal, facebook i twitter, en l'apartat
d'Ajuntament, Govern, Composició del Consistori, afegeixi l'hora i el lloc d'atenció dels tretze regidors
i regidores de la corporació”.

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb els vots a favor dels Srs. Francesc Xavier
Lázaro i Marcel·lí Garriga, i amb els vots en contra dels Srs. José Vicente Mir,
Verònica Torres, Margarida Borràs, Francesc Xavier Bonet, Miquel Domènech,
Mireia Massó, Carles Garcia, Eudald Salvat, Montse Corts i l’Alcalde-President,
desestimar el contingut de la moció.
8.2/ Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i del PSC-PM a favor
de millores en el Butlletí d’Informació Municipal i altres mitjans de
comunicació locals.
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:
“Atès que la comunicació amb la ciutadania és un dels pilars fonamentals del bon funcionament de
qualsevol administració pública.
Atès que els mitjans de comunicació de qualsevol ens públic estan al servei del conjunt d’aquest ens
i han de vetllar en tot moment per representar la seva pluralitat.
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Atès que l’Ajuntament de Riudoms disposa d'un mitjà de comunicació propi escrit com és el butlletí
d’informació municipal Riudoms que està dirigit des de la regidoria de comunicació, sense la
participació dels grups municipals, no respectant el precepte de pluralitat de continguts.
Atès que en el passat mes de desembre, el Ple de l'Ajuntament de Riudoms, a proposta d'ERC-AM,
va aprovar una moció sobre transparència, per la qual es comprometia a assumir el Decàleg de
Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, com a principis bàsics a aplicar en els mitjans
locals de titularitat pública.
Atès que en el novè punt del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública,
s'enumera que els mitjans de comunicació locals han de funcionar a través d’òrgans de gestió
participatiu, amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d’administració– que
garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del
consistori (inclosos els grups polítics municipals), les organitzacions de la societat civil i de la
ciutadania local.
Atès que aquesta és una vella reivindicació del Grup Municipal d'ERC-AM que ja va presentar una
moció similar al novembre de 2006 i que considerem d'ineludible aplicació en l'actualitat.
Per tot l' anteriorment exposat,
El ple de l’Ajuntament de Riudoms ren els següents ACORDS:
1.- Constituir un consell de redacció format per un membre de cada un dels grups municipals
representats a l’Ajuntament de Riudoms que entre les seves funcions tingui:
a) Nomenar un director o directora dels mitjans públics de l’Ajuntament aliè i extern als grups
municipals.
b) Vetllar i donar el vist i plau als continguts per cadascún d’aquests mitjans (web, facebook, twitter,
butlletí municipal i altres que es puguin crear o recuperar, com l'emissora municipal de ràdio).
c) Revisar l'ordenança reguladora dels mitjans de comunicació i redactar un protocol d’actuació
consensuat”.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
8.3/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM sobre l’agermanament
amb el municipi manxec de La Solana
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Riudoms, i els seus habitants, mantenen des de l'any 1998 relacions i
trobades d’amistat amb els habitants i l’Ajuntament del municipi de La Solana (Ciudad Real), amb un
nexe d'unió forjat arran de la forta onada migratòria que va rebre el municipi de Riudoms durant els
anys cinquanta i seixanta, de centenars de persones procedents del municipi manxec.
Atès que com a prova d’aquestes bones relacions entre ambdues poblacions, les dues Corporacions
han realitzat visites de representants de l’Ajuntament de Riudoms a La Solana i a la inversa, en el
marc de les festivitats de la Setmana Santa, la Fira de l’Avellana, la Setmana d’Exaltació i Novena de
la Verge de Peñarroya, patrona de La Solana.
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Atès que recentment hem tingut una nova mostra de l'entesa entre ambdues poblacions, amb la
representació al Casal Riudomenc d'una Antologia de Zarzuela, d'un col·lectiu del municipi manxec
de La Solana, invitats per la corporació riudomenca.
Atès que ja s'han complert gairebé disset anys amb una relació més que fluïda d'intercanvis culturals,
Per tot l’anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament de Riudoms
ACORDA
PRIMER.- Manifestar la voluntat d'Agermanament amb el municipi de La Solana per aprofundir en
l'establiment de llaços de relació i amistat permanent, amb l’objectiu d’aconseguir un millor
coneixement, enteniment, intercanvi d’experiències i cooperació mútues, des de la llibertat i el
respecte als drets d’homes pobles.
SEGON.- Comunicar el present acord als representants del municipi de La Solana.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President, per la signatura dels oportuns protocols i documents
necessaris per fer efectiu aquest projecte d’agermanament entre municipis.
QUART.- Dins de la signatura d’aquest protocol d’agermanament ambdues municipalitats s'intentarà,
en la mesura que sigui possible, afavorir activitats culturals organitzant:




Intercanvi de llibres, revistes i tota mena de publicacions
Intercanvi d’estudiants i famílies.
Programes d’actuacions folklòriques i/o exposicions de pintura, fotografia, escultura, i altres
de caràcter artístic.

També s’intentaran desenvolupar programes d’activitats pel foment d’aspectes econòmics, com:



Foment de fires.
Divulgació de productes locals.

I amb la finalitat de fomentar el turisme:





Facilitar la visita a ambdós municipis mitjançant programes d’excursions
amb caràcter bianual.
Intercanvi de publicitat: cartells, anuncis o programes de les diferents
manifestacions festives i/o turístiques”.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
8.4/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM per deixar sense efecte el
nomenament de Josep Maria Sentís Simeon com fill il·lustre de Riudoms
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:
“Atès que fins fa poc, en l'anterior web de l’Ajuntament de Riudoms, en la galeria de fills il·lustres del
municipi, deia de Josep Maria Sentís i Simeon (1896-1989): “Militar i polític d'ideologia carlina,
governador civil de Guadalajara -on va fundar el periòdic La Nueva Alcarria- i Palència, procurador a
Corts, dues vegades director general i que a punt estigué d'obtenir un ministeri, ha estat testimoni
directe -i sovint partícip- dels principals esdeveniments d'aquest segle a l'Estat espanyol. Va
intervenir decididament en la construcció d'un grup escolar a Riudoms i en la reconstrucció de
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diversos temples del Baix Camp, entre els quals hi ha el del seu poble nadiu. Una llarga i espaiosa
avinguda de la localitat porta el seu nom”.
Atès que en l'anterior descripció s’obvia, que els càrrecs ocupats ho foren arran de la lamentable
guerra civil espanyola que seguí al cop d’estat militar contra un govern
democràtic legítimament constituït.
Atès que la participació militar del Sr. Sentís al denominat “Alzamiento Nacional” i la seva adhesió a
la causa del General Franco i els seus llargs quaranta anys de dictadura, fou el que li va permetre
ocupar càrrecs destacats en el si de l’administració franquista.
Atès que va progressar dins l’aparell del “Glorioso Movimiento Nacional”, des de la condició de
comandant habilitat d’infanteria al càrrec de Delegat d’Interior i d’Ordre Públic a Palència i Navarra (ja
l’any 1937, en plena guerra civil).
Atès que s'obvia, en la ressenya de tal fill il·lustre, la seva condició de Director General de Presons
de Franco els anys 1942 i 1943. Prou coneguda és la brutal repressió que tingué lloc en la immediata
postguerra i, particularment, en el tracte que es donava als presoners seguint la vergonyosa Ley de
Responsabilidades Políticas.
Atès que tal i com recull Pelai Pagès, el febrer de 1939 començà el període de repressió més dur
conegut en la nostra història, on la presó es convertí en l’avantsala de l’execució o, en el millor dels
casos, en la residència forçada durant deu o quinze anys. De fet els vencedors varen seguir una
pràctica ja habitual durant els anys de guerra, consistent en “limpiar España de elementos
indeseables”, convertint a partir de l’any 1939, el territori peninsular en un gran camp de
concentració: 700.000 persones recloses en camps de concentració franquistes, mentre s’omplien a
vessar presons, penitenciaries i els centres de reclusió més inversemblants.
Atès que a Catalunya, el cas de la Presó Model de Barcelona és emblemàtic: va passar de 6.464
reclusos l’any 1942 als 2.927 l’any 1943 degut a les condemnes a mort, morts degudes a les penoses
condicions dels reclusos, execucions o treballs forçats. Entre els dos anys que el Sr. Sentís fou
Director General de Presons del règim de Franco, més de 105 persones varen ser afusellades només
en aquesta presó catalana.
La brutal repressió franquista envers una població vençuda fou especialment punyent a Catalunya,
perseguint de manera implacable tot allò que tingués a veure amb la identitat de la nació catalana: la
llengua, els símbols nacionals...
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Riudoms va acordar nomenar fill il·lustre de Riudoms el Sr. Josep
M. Sentís i Simeon, i que en el seu honor, es va acordar posar el nom d’Avinguda Josep Maria Sentís
a una de les principals avingudes del municipi, la que va des de la Plaça del Comte Arnau fins a
l’Ermita de Sant Antoni.
Atès que havent-se reinstaurat ja fa més de 35 anys la democràcia municipal, avui són moltes les
iniciatives, fins i tot legislatives, encaminades a combatre els símbols que representen la ideologia
feixista i dictatorial. l que ens va governar per la força durant 40 anys, per tal de no oblidar per a les
generacions futures els valors de Llei, Democràcia i Igualtat.
Conscients que és una època afortunadament passada, però que no es pot permetre el manteniment
de símbols i homenatges anticatalans i contradictoris amb l’estat democràtic i de dret en que
pretenem es desenvolupi la política municipal, creiem que ha arribat el moment de retirar el
nomenament de Josep Maria Sentís i Simeon com a fill il·lustre de Riudoms.
Per tot allò anteriorment exposat,
l'Ajuntament de Riudoms pren els següents ACORDS:
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PRIMER.- Retirar el nomenament de Josep Maria Sentís i Simeon com a fill il·lustre de Riudoms.
SEGON.- Retirar, en conseqüència, el seu retrat de la galeria de fills il·lustres de Riudoms del Saló
de Plens Municipal.
TERCER.- Substituir el nom de l’avui encara coneguda com Avinguda de Josep Maria Sentís per un
dels noms ja acordats per aquest Ajuntament, o bé per aquell que en sessió plenària es determini”.

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb els vots a favor dels Srs. Francesc Xavier
Lázaro i Marcel·lí Garriga, i amb els vots en contra dels Srs. José Vicente Mir,
Verònica Torres, Margarida Borràs, Francesc Xavier Bonet, Miquel Domènech,
Mireia Massó, Carles Garcia, Eudald Salvat, Montse Corts i l’Alcalde-President,
desestimar el contingut de la moció.
8.5/ Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i del PSC-PM en
suport al banc d’ADN per les identificacions dels desapareguts a la Guerra
Civil.
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:
“L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa per identificar
els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur dels familiars dels desapareguts, per
tal que quan s’obrin fosses i es facin exhumacions de cossos es puguin identificar de forma ràpida i
fiable.
El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a Barcelona la
Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses comunes fetes al
país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la identificació de les persones desaparegudes.
Aleshores, diversos familiars de persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de
conservar el testimoni genètic dels familiars encara vius, cada cop més grans i amb risc de
desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de l'ADN i mantenir l’esperança de la
identificació dels desapareguts.
El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i es van
posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i barat alhora, per fixar les mostres
familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a d’altres
països del món que han patit conflictes similars: http://dom.cat/5br.
El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per les
Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta iniciativa es va forçar per part
del Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern el Banc d'ADN i la
modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de desembre de 2013 se’n va aconseguir l’aprovació per una
àmplia majoria.
El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars desapareguts a la
Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a través de Verkami. Amb el
micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per
ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de persones.
Per tot l'exposat anteriorment,
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Es proposa que l’Ajuntament de Riudoms adopti els següents ACORDS:
PRIMER.- Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de Riudomsa la iniciativa del Banc d'ADN
per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil.
SEGON.- Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans i ciutadanes
del municipi de Riudoms amb, com a mínim les mesures:
-

Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material audiovisual i de
difusió del Banc d'ADN.
L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el municipi de
Riudoms.
La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del Banc d'ADN i
altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts.
La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o que
atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar verbalment i en paper d'aquesta
iniciativa, i facilitar així que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN
que ha de servir per identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin
exhumar.

TERCER.- Informar d'aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya,
als membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del Banc d'ADN de Catalunya que
gestiona les Desaparicions Forçades del període 1936-1977”.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
8.6/ Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i del PSC-PM a favor
de la modificació de la Llei 27/2014, sobre les obligacions tributàries per a les
entitats sense ànim de lucre.
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:
“Atès que l’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, aprovada a les Corts, i
publicada al BOE el passat 28 de novembre, suposa que totes les entitats i associacions sense ànim
de lucre hauran de presentar la declaració de l'impost de societats sense cap excepció a partir de
l'any 2016, en relació a l'exercici comptable 2015.
Atès que, en aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats socials, culturals, associacions
cíviques i clubs esportius sense ànim de lucre a declarar l'impost de societats, i sigui quin sigui el seu
volum i dimensió. Fins ara, les entitats parcialment exemptes, no estaven obligades a presentar
l’impost si no feien activitat econòmica i, a més, complien els requisits següents: Que els seus
ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, que els seus ingressos sotmesos a retenció no
superessin els 2.000 euros anuals, i que totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin
sotmeses a retenció.
Atès que, tot i què d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis democràtics
del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la transparència financera i
comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan, però, la nova llei vetlli -i en cap cas
suposi- una complicació administrativa i burocràtica que dificulti o impedeixi la capacitat de gestió
d'unes entitats -la gran majoria amb pocs recursos humans i financers-, les quals principalment, es
troben dirigides i gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat
social.
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Certament, la desaparició d'aquests supòsits d'exempció que esmentàvem, -tot i que no han de
suposar una nova càrrega tributària- poden dificultar –sinó van acompanyats d’un suport
administratiu explícit- el funcionament mateix de les associacions.
Per tot plegat, aquesta Llei del Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del teixit associatiu
català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local una especial incidència pel seu arrelament dins
la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària un gran nombre de ciutadans i
ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps en tirar endavant el món associatiu cívic,
social, cultural, i esportiu.
Per tot l’anteriorment exposat,
L’Ajuntament de Riudoms proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i associacions del
municipi que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats davant d'una
mesura que, els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i que els tracta de forma anàloga
amb una societat mercantil.
Segon.- Reiterar el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes les
entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència econòmica, i sostenibilitat
dels seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran tasca voluntària i
participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans.
Tercer.- Defensar d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat
jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la transparència financera i
comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan vagin acompanyades d’un suport i
assessorament administratiu que capaciti la gestió d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos
humans i financers.
Quart.- Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats per tal de
simplificar –sense menystenir la transparència- les obligacions tributàries de les associacions i
entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d’exempció que existien fins a l’entrada en vigor
de la nova normativa els quals no dificultaven el desenvolupament de la iniciativa social.
Cinquè.- Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que instin al Govern de
l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què es reconegui el valor de la
forma jurídica d'associació com eina de cohesió social, integradora i de saludable autogestió de la
ciutadania, activa, compromesa i participativa.
Sisè.- Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als grups
parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat, i al Parlament de
Catalunya, així com a les Federacions i plataformes contràries a la Llei 27/2014 i a totes les
associacions i entitats del municipi”.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.

8.7/ Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i del PSC-PM a favor
de la condemna de les expressions contemporànies de racisme, xenofòbia i
altres formes connexes d’intolerància.
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S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:
“Primer.- El 20 de desembre de 2012 l'Assemblea General de l'ONU va aprovar la resolució 67/154
contra la “glorificació” del nazisme i de condemna directa al neonazisme, neofeixisme i altres
ideologies extremistes basades en prejudicis racials i formes connexes d’intolerància. La resolució
volia ressaltar especialment que aquests grups no tenen, sota cap consideració, l’empara de la
legalitat i molt menys, les seves accions. El document expressa la preocupació per l’auge de formes
contemporànies de moviments extremistes i partits polítics que fan apologia del racisme i la
xenofòbia, sent una verdadera amenaça pels valors democràtics.
Segon.- Durant els últims anys una crisi socioeconòmica ha colpejat durament a tota la societat i les
organitzacions polítiques d'esquerres han anat perdent força arreu d'Europa. Els partits populistes de
base neofeixista s’han aprofitat d’aquests fets per apropiar-se del malestar i la frustració d'aquelles
persones més vulnerables de la societat. Així, per primer cop en la història de les institucions
europees, els antieuropeïstes que volen trencar amb la Unió Europea per eludir el Tractat de
Maastricht, aconsegueixen tenir una representació rellevant en el Parlament Europeu.
A França, el Front Nacional de Marine Le Pen, està a un pas de convertir-se en la primera força
política, cas molt similar al del Regne Unit, amb l'ascens vertiginós del partit nacionalista i racista
UKIP. Aquests són els casos que ens toquen d'aprop, però el neofeixisme s'estén ràpidament per
Europa en països com Grècia, Àustria, Noruega o Hongria.
Tercer.- En aquests últims anys els actes i accions de simbologia neofeixista, neofalangista i neonazi
en espais públics i xarxes socials han augmentat exponencialment de forma preocupant. El dia 11 de
setembre, coincidint amb els actes de la Diada Nacional de Catalunya, grups Franquistes i neonazis
es concentraven a la Plaça Espanya de Barcelona, mostrant banderes i símbols feixistes, cridant
consignes antidemocràtiques i fent gestos que inequívocament representaven els moviments
d'ultradreta.
El 29 d’octubre la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, es va veure obligada a
expulsar un grup de convidats del Partit Popular a la sessió que tenia lloc a l’hemicicle, que cridaven
de forma poc educada i mostraven gestos feixistes. Per tant, els gestos i actituds de simbologia
contemporània del feixismes, falangisme o nazisme s’ha pogut visualitzar recentment en el sí del
símbol de la democràcia parlamentaria del nostre país.
Quart.- Fa uns mesos, es va produir un incident a la ciutat de Lleida que va commocionar als
ciutadans. Es tracta de l'agressió amb arma blanca a cinc persones de nacionalitats diferents per part
d'un jove estudiant de medicina que actuava per motius xenòfobs. Durant poques hores la difusió
dels mitjans de comunicació i les xarxes social van desencadenar lamentablement malentesos i
comentaris racistes. Podem comprovar que els moviments feixistes no estan gens allunyats i són un
afer a tractar seriosament per les autoritats municipals per tal que la societat eviti comentaris i
actituds racistes i xenòfobs que donen ales a les organitzacions neofeixistes i d’extrema dreta.
Cinquè.- La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, carta que garanteix els
drets dels ciutadans i les ciutadanes, hauria de ser la base dels valors i principis de tots els municipis.
Aquesta reconeix la igualtat de drets i la no discriminació per qualsevol raó de ser i les autoritats
municipals es comprometen a pedagogies educatives, en particular pel que fa a la lluita contra el
sexisme, el racisme, la xenofòbia i la discriminació, tot implantant principis de convivència i
hospitalitat.
Sisè.- Els greus incidents terroristes succeïts a París recentment, han reobert de nou la porta a la por
i la intolerància a Europa. Les mostres d'odi des de sectors antiislamistes i xenòfobs s'intensifiquen,
fins un punt que pot ser perillós. Moviments socials com PEGIDA (Patriotes Europeus contra la
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Islamització d'Occident) a Alemanya, que es volen exportar a altres països propers com és l'exemple
d'Àustria.
Setè.- Després del tràgic succés de l'avió estavellat la setmana passada als Alps francesos, van
aparèixer per diferents xarxes socials (twitter i facebook), nombrosos comentaris ofensius contra els
catalans que vulneren preceptes constitucionals i, que han de ser denunciats i sancionats, per tal que
no es tornin a reproduir.
Per tot l'anteriorment exposat, l'Ajuntament de RIUDOMS proposa els següents
ACORDS:
1. L'Ajuntament de Riudoms condemna qualsevol acte o acció neofeixista, neonazi, xenòfob
qualsevol altra d'ideologia que empri la violència.
2. L’Ajuntament de Riudoms promourà accions que fomentin la tolerància i la convivència lliure de
discriminacions de tota la ciutadania garantint els Drets Humans a la Ciutat.
3. L'Ajuntament de Riudoms insta al conjunt de la ciutadania al rebuig de la violència en qualsevol de
les seves formes, especialment si és per motius polítics.
4. L'Ajuntament de Riudoms donarà suport a totes les organitzacions i plataformes socials de lluites
contra les ideologies neofeixistes, neonazis, xenòfobes i d'altres que utilitzin la violència i durà a
terme accions de sensibilització en favor dels valors democràtics i de tolerància”.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
8.8/ Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i del PSC-PM a favor
de la reforma horària.
S’exposa el contingut de la moció el text literal de la qual és el següent:
“La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils,
agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte de
les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i
també sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues
jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en
seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos
psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el
manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en
adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i
la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis
dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que
representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present.
A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a
meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població
treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral
s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca
sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran,
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afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per
descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que
fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més,
aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta
tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts
amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i
participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el
bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat
tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un
context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en
què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i
consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els
àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits
socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després determinades
situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per atendre
determinades situacions personals o de determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària- Ara és l’hora,
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en aquesta
qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les
empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que
s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat
social i augment progressiu de les desigualtats.
Fruit d’aquestes demandes,
es proposa que l’Ajuntament de Riudoms adopti els següents ACORDS:
ÚNIC.- Aprovar aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer
la transició cap a la reforma horària formulada en un moment concret en el temps.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del
model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a
tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i
institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la conveniència,
l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris
anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els
televisius i els associatius, així com en les infraestructures públique i privades que els puguin
permetre”.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.

L'Alcalde,

Josep M. Cruset Domènech

La secretària interventora,

Marta Cuesta García
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