
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM A L’AJUNTAMENT DE 
RIUDOMS PER GARANTIR QUE TOTS ELS REGIDORS DEL CONSISTORI SÓN 
INFORMATS AMB ANTELACIÓ SUFICIENT DELS ACTES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA 
ORGANITZATS PER ENTITATS LOCALS I PEL PROPI CONSISTORI  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que Riudoms té una gran quantitat d’entitats -al voltant de les quaranta- que 
dinamitzen la vida social, cultural, lúdica, cívica, esportiva, econòmica, etc. del 
nostre municipi i que aglutinen una gran quantitat de persones. 
 
Atès que no sempre les entitats de Riudoms tenen recursos o temps suficient per 
anunciar públicament les seves activitats i convidar-hi als 13 regidors del municipi. 
 
Atès que l’Ajuntament de Riudoms organitza de manera habitual activitats amb un 
marcat caràcter públic, obertes al conjunt dels riudomencs o a una part destacada 
d’aquests. 
 
Atès que algunes de les funcions bàsiques d’un regidor o regidora d’un municipi 
-tant si està al govern com si està a l’oposició- són: 

- representar institucionalment al conjunt dels seus ciutadans. 
- donar suport als projectes i activitats que impulsen les entitats del 

municipi. 
- conèixer de primera mà els projectes i activitats que impulsa l’Ajuntament. 

 
Per tots aquests motius, el grup d’ERC-AM a l’Ajuntament de Riudoms proposa 
l’adopció dels següents acords. 
 

ACORDS 
 

Primer. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a informar amb temps suficient 
al conjunt dels 13 regidors de les activitats d’especial rellevància i de caràcter 
públic que organitzin les entitats de Riudoms i que aquestes li comuniquin al 
mateix consistori. La comunicació de l’Ajuntament cap als 13 regidors es 
realitzarà a través d’una trucada telefònica personal o del correu electrònic 
institucional. 
 
Segon. Quan l’Ajuntament de Riudoms rebi una invitació d’una entitat per tal que 
l’alcalde i els regidors acudeixin a un dels seus actes públics, l’Ajuntament es 
compromet a informar a l’entitat en qüestió que farà extensiva aquesta invitació al 
conjunt dels 13 regidors del consistori. A la vegada donarà a l’entitat els correus 
institucionals dels 13 regidors per si aquesta vol fer-los arribar una invitació 
personalitzada a l’acte. 
 
 
 



 
 
Tercer: L’Ajuntament es compromet a informar amb antelació suficient al conjunt 
dels 13 regidors de les activitats que organitzi el mateix consistori i que tinguin un 
marcat caràcter públic, ja estiguin obertes al conjunt dels riudomencs o a una part 
destacada d’aquests.La comunicació es realitzarà a través d’una trucada 
telefònica personal o del correu electrònic institucional. 
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