
Gener 2015 · www.esquerra.cat/riudomsESQUERRA
 infoMUNICIPAL

de Riudoms

La Secció Local d’Esquerra de 
Riudoms ens plau convidar-vos 
a la inauguració de la nova seu, 
ubicada al carrer Major, 38, el 
proper diumenge 18 de gener a 
partir de la una del migdia. 

Plegats, mentre fem el vermut, 
podreu contemplar l’Exposició 
100 Anys de l’Estelada.

Esquerra-Riudoms organitza durant 
les Festes de Sant Sebastià l’Exposició 
dels 100 anys d’Estelada. L’exposició es 
podrà veure des del dia 19 de gener al 3 
de febrer i fa un repàs sobre la creació, 
els orígens i l’evolució de l’estelada com 
a símbol de llibertat i de sobirania, i 
mostra els principals personatges que 
van participar en fer d’aquest símbol la 
representació de l’anhel d’independència 
del nostre país.

L’exposició es podrà visitar al nou 
local d’Esquerra-Riudoms al carrer 
Major número 38, cada dia de 19,30 a 
21,00 hores. 

INAUGUREM LA NOVA SEU
D’ERC RIUDOMS

EXPOSICIÓ:
100 ANYS D’ESTELADA

La secció local d’ERC fixa com dies d’obertura 
de la seu tots els dilluns i els dijous de 19,30 
a 20,30 hores. 

Els dilluns hi haurà el regidor d’ERC-AM per 
rebre visites, suggeriments o queixes veïnals. 

Si es vol concretar una visita fora d’aquest 
horari, ho podeu sol·licitar per correu 
electrònic: riudoms@esquerra.org o bé per 
telèfon, trucant al número 977 851 496

HORARIS D’ATENCIÓ DE LA NOVA 
SEU D’ERC

esquerra.cat/riudoms

facebook.com/erc.riudoms

@ERC_Riudoms

Segueix-nos a:



EL PLE DE L’AJUNTAMENT APROVA UNA MOCIÓ REFERENT 
A LA TRANSPARÈNCIA,A INSTÀNCIES D’ERC-AM
Paradoxalment, en el mateix Ple, es rebutja l’aprovació d’un Reglament d’Orgànic 
Municipal (ROM) proposat per ERC i no es contesten les diverses preguntes 
efectuades pel regidor republicà.

El Síndic de Greuges es queixa que l’Ajuntament de Riudoms, igual que fa amb les peticions d’ERC-AM, 
no contesta els seus requeriments.

En el Ple Ordinari celebrat el 18 de desembre de 2014, el Grup 
Municipal d’ERC-AM, va presentar  cinc mocions, tres de les quals 
es van oferir i consensuar amb la resta de grups municipals de 
l’Ajuntament. Aquestes mocions tractaven sobre l’eradicació de 
la violència domèstica; sobre l’assumpció de responsabilitats 
en la celebració de la jornada del 9N, en resposta a les 
represàlies preses per la Fiscalia contra membres del govern 
català i sobre el rebuig contra la llicència esportiva espanyola 
única que perjudica econòmicament als clubs federats catalans 
a més de restar-los-hi capacitat d’autonomia.

Les altres dues mocions ERC-AM les va presentar en solitari i 
fan referència a la transparència de l’Ajuntament en la gestió 
municipal i a una proposta perquè Riudoms pugui disposar d’un 
Reglament Orgànic Municipal (ROM).  

La moció sobre la transparència sorgeix després de constar que, 
a partir d’un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
en el marc del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació 
Local Pública que avaluava els 947 ajuntaments de Catalunya, 
s’ha qualificat negativament l’Ajuntament de Riudoms, deixant-
lo en la posició 85 de 89 dels municipis catalans entre 5.001-
100.000 habitants, ja que no dóna informació relativa, entre 
altres qüestions, a la situació econòmica i financera del municipi 
(elaboració, aprovació i compliment del pressupost municipal o 
estat i evolució del deute), contractacions de personal i serveis 
o informació de tots els regidors i les retribucions que reben.

La segona moció, pretenia que Riudoms deixés de ser una 
anomalia, ja que la majoria de municipis tenen aprovat un 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) que regula els diferents 

mecanismes de participació com l’audiència pública, la 
intervenció en els plens dels ciutadans i ciutadanes i, en definitiva, 
la regulació entre administració i administrats. La democràcia 
no es limita solament a l’elecció de representants cada quatre 
anys, sinó que comporta la participació activa de la ciutadania 
en la vida social, econòmica i política del municipi. El bon 
govern de les institucions públiques requereix la generació de 
relacions de confiança entre la societat i els seus representants. 
L’objectiu últim és que els ciutadans i les ciutadanes puguin 
fer efectiu el seu dret a rebre tota la informació, de forma 
ràpida, senzilla i gratuïta, així com conèixer com s’administren 
els recursos. I és per això que el Grup Municipal d’ERC-AM va 
proposar al Ple un esborrany de redactat que inclou 83 articles. 
El ROM pretén ser un instrument efectiu per al funcionament de 
l’Ajuntament de Riudoms per poder cobrir els buits legals en 
el desenvolupament dels plens o en determinades situacions 
d’accés a la informació pels ciutadans.

Finalment, en l’apartat de precs i preguntes, el grup municipal 
d’ERC-AM va presentar tres bateries de preguntes a l’equip 
de govern per tal que els seus membres les contestessin. La 
majoria no van obtenir cap mena de resposta. Les preguntes 
feien referència a: la consulta-enquesta realitzada durant 
la Fira de l’Avellana; el cost d’edició i periodicitat del butlletí 
municipal; a una querella de l’Alcaldia contra un ciutadà 
riudomenc; a altres contenciosos que l’Ajuntament té als jutjats 
i a l’existència d’un abocador il·legal d’amiant i les mesures 
que s’han pres des de l’equip de govern per evitar el risc de 
contaminació de mines i aqüífers.

En dues cartes el Síndic de Greuges va respondre al Grup Municipal d’ERC-AM que 
l’Ajuntament ficava traves i no li facilitava les peticions d’expedients per tractar 
assumptes relacionats amb la denegació de despatx als grups municipals de l’oposició 
i a la tardança en la convocatòria de la comissió especial de comptes i altres ens, sense 
argumentar cap motiu especial. 

Dit això, també cal destacar que el Grup Municipal d’ERC-AM ha realitzat darrerament 
diverses reclamacions més, relacionades amb peticions formulades sense rebre cap 
contestació, com per exemple, el 16 de desembre que es va demanar per tercera vegada 
(ja s’havia sol·licitat el 03/06/13 i 04/11/13) la còpia de totes les actes dels Consells 
d’Administració de les Entitats Públiques Empresarials Riudoms Gestió i Riudoms 
Serveis, i el 15 de desembre, que el regidor republicà va sol.licitar disposar a temps 
de les actes de les Juntes de Govern Local per poder realitzar tasques de control. La 
normativa diu que en 10 dies s’ha d’enviar la còpia de l’acta i en canvi el Grup Municipal 
d’ERC-AM està rebent les actes amb un retard mitjà de dos mesos després de les Juntes 
de Govern celebrades.

TOC D’ATENCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES A L’AJUNTAMENT PER LA POCA 
TRANSPARÈNCIA EN LES SEVES ACTUACIONS

Podeu ampliar més informació sobre aquest tema,  
al web: www.esquerra.cat/riudoms


