
 
PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
AM, PER TAL QUE SIGUIN RESPOSTES EN LA PROPERA 
SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS 
 
 
Vista l’edició número 102, del Butlletí d’Informació Municipal de Riudoms 
repartit la darrera setmana del mes d’octubre, on entre altres 
informacions destaquen els resultats de l’anomenada Consulta 2014 
durant els dies de la Fira de l’avellana i on també ha desaparegut la 
informació relativa a la composició complerta dels regidors de 
l’Ajuntament de Riudoms, el grup municipal d’ERC-AM vol que se li 
aclareixin les següents qüestions:  
 
 
SOBRE EL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE RIUDOMS 
 
Al ser l’editor l’Ajuntament de Riudoms, com és que en aquesta edició 
solament s’ha publicat un article de cada Grup Municipal, si abans del 
repartiment del butlletí, cada grup polític en tenia dos de realitzats i 
enviats? 
 
Ens poden aclarir quina és la periodicitat actual d’edició del butlletí 
d’informació municipal? Per què s’obliga a presentar escrits als Grups 
Municipals, amb més de dos d’avançament, si no es compleixen els 
terminis en la periodicitat de sortida? 
 
Quin són els costos totals actuals de les dues darreres edicions del 
butlletí d’informació municipal (incloent hores de redacció, hores de 
maquetació, impremta i distribució)? 
 
S’ha incrementat el cost en comparació a edicions anteriors (números 99 i 
100)?  
 
 
 
 
SOBRE LA PARTICIPACIÓ EN LA CONSULTA 2014 
 
Ens podrien aclarir quantes butlletes totals es van recollir?  
 
Quin va ser el filtratge, per tal que la Consulta 2014 fos anònima? Com es 
va destriar la gent de fora vila de la que viu a Riudoms? Què s’ha fet amb 
les dades de les persones que va participar? 
 
Quanta gent de Riudoms finalment va participar? 
 

 



Quantes persones de Riudoms van participar en la primera pregunta: la 
Plaça de l’Església és el centre del poble de Riudoms. Creus que s’ha de 
peatonalitzar i evitar que hi accedeixin vehicles? Quines són les 
principals respostes de l’apartat altres, ens les poden concretar? 

Quantes persones de Riudoms van participar en la segona pregunta: quin 
havia de ser dia festiu al voltant de les Festes del Beat?  Quines són les 
principals respostes de l’apartat altres, ens les poden concretar? 

Quantes persones de Riudoms van participar en la tercera pregunta: 
Quan s’acabi el contracte de les companyies de telefonia mòbil amb 
alguns habitatges particulars, l’Ajuntament ha d’acceptar la proposta que 
han fet les empreses per col·locar una antena al sostre del Casal 
Riudomenc?  Quines són les principals respostes de l’apartat altres, ens 
les poden concretar? 

Quantes persones de Riudoms van participar en la quarta pregunta: el 
camp de futbol és interessant destinar-hi recursos per recuperar-lo com a 
espai públic per fer-hi esport i per patinar-hi, fent-hi un skate park?  
Quines són les principals respostes de l’apartat altres, ens les poden 
concretar? 

Quantes persones de Riudoms van participar en la cinquena pregunta: 
s’han d’habilitar espais públics dedicats als gossos on puguin fer les 
seves necessitats?  Quines són les principals respostes de l’apartat 
altres? 
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