
El butlletí de la CUP Riudoms 
Tota la informació de la nostra activitat dins 
i fora de l’Ajuntament.

Perquè no només creiem que 
les coses poden canviar, sinó 
que han de canviar, des de la 
Candidatura d’Unitat Popular 
de Riudoms animem els veïns 
i les veïnes de la nostra vila a 
participar en el nostre projecte 
municipalista, que també volem 
obrir a totes les persones 
i col·lectius que, des de l’àmbit 
local, treballem per fer possible 
un poble més just, lliure 
i sostenible.
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Envia’ns comentaris, idees 
i punts de vista
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El primer lloc on els ciutadans 
haurien de poder participar 

és al Ple Municipal

«El públic no pot fer preguntes?», 
aquesta va ser la reacció de sorpre-
sa que van tenir uns ciutadans quan 
van assistir a un dels Plens d’aquest 
mandat. Tot i que a l’ordre del dia 
del Ple hi ha una secció dedicada a 
«precs i preguntes» formulades pels 
grups de l’oposició, als ciutadans se’ls 
menysprea i se’ls atorga un simple 
paper d’observadors, fet significatiu en 
aquesta legislatura ja que per primera 
vegada existeix una regidoria de «Par-
ticipació i Transparència». 

Des de la CUP hem constatat que els 
precs i preguntes són el principal 
instrument que tenim a l’hora d’exer-
cir d’oposició i controlar així l’obra de 
govern (raó per la qual hi dediquem 
un espai fixe en aquest butlletí). És per 
això ens agradaria que els ciutadans 
poguessin fer el mateix. Si el públic 
no pot participar dels Plens probable-
ment perd l’interès en assistir-hi, tal i 
com està succeint en els darrers anys 
i també en l’actualitat. 

Obrir el torn de precs i preguntes 
als assistents, sempre que hi hagi 
voluntat política, es podria fer a partir 
del proper Ple ordinari ja que, com 
hem dit, és deferència de l’alcalde. Tot 
i així creiem que és important fer les 
coses ben fetes i dotar-nos d’instru-
ments que regulin el funcionament 
de l’Ajuntament, així com els diferents 
processos participatius. En aquest 
sentit s’hauria d’estar treballant en 
l’elaboració d’un «Reglament Orgànic 
Municipal» i un «Reglament de Par-
ticipació Ciutadana». Recordem que 
crear el ROM està inclòs al programa 
electoral de totes les forces polítiques 
del Consistori, tot i que de moment el 
govern municipal no li ha donat l’im-
puls necessari malgrat les demandes 
de la CUP. Mentre la situació actual no 
canviï, us animem a fer-nos arribar les 
vostres preguntes per tal que el grup 
municipal de la CUP les formuli al Ple.

Aquest fet contrasta amb l’actitud del 
Govern que es vanta de promoure la 
(mal anomenada) participació  en dife-
rents àmbits del municipi i d’organit-
zar esdeveniments participatius com 
per exemple la consulta ciutadana. A 
Riudoms hem començat la casa per 
la teulada ja que el primer lloc on els 
ciutadans haurien de poder participar 
és al Ple Municipal, on s’hi troben tots 
els representants polítics de l’Ajunta-
ment. Si volem millorar com a poble, 
cal donar instruments a la ciutadania 
i no pas treure aquells que són bàsics 
i que alhora ja contempla la llei, mal-
grat que aquesta sigui molt laxa.

El reglament d’organització i funcionament de les entitats locals (ROF) indica que al finalitzar el 
Ple l’alcalde pot establir un torn de consultes amb el públic assistent. Des de fa molts anys que es 
permetia la intervenció del públic mentre que des de l’arribada de JM Cruset no ha estat així.

SAPS PER qUè No PotS fER 
PREgUNtES Al PlE MUNiCiPAl?



El “Menú de la Fira” pot servir per a promocionar 
els productes agroalimentaris i la gastronomia 

des de l’àmbit de la restauració local

Creiem que hi ha aspectes  de la Fira de l’Avellana que cal millorar: organització, 
comunicació, distribució, suport al comerç local i a la pagesia... A continuació ex-
pliquem algunes de les propostes de la CUP Riudoms sobre aquest tema.  També 
creiem que és indispensable un procés participatiu per recollir els suggeriments 
de tota la ciutadania. 

PRoPoStES dE lA 
CUP RiUdoMS PER MilloRAR 
lA fiRA dE l’AvEllANA

que vulguin i ha de comptar amb la 
implicació de representants de tots els 
sectors involucrats en la Fira: comerç, 
pagesia, seguretat, entitats socials i 
culturals, etc.

Disseny i comunicació. Pensem que 
es pot millorar l’actual procés de 
selecció i elecció del guanyador del 
cartell. Cal donar credibilitat i rigor al 
veredicte, i per tant, cal que el jurat 
estigui format principalment per pro-
fessionals relacionades amb el món 
del disseny i la publicitat per tal de 
poder escollir d’acord amb uns criteris 
tècnics.

Comerç local. Quina presència té 
el comerç local a la nostra fira? Cal 
potenciar-ne decididament la seva 

presència posant les màximes faci-
litats per tal que els comerciants i 
productors locals puguin exposar al 
recinte firal. Per nosaltres no té sentit 
mostrar empreses d’arreu del país si 
en canvi el visitant marxa de la Fira 
sense saber que al poble hi ha una 
gran varietat de professionals i em-
preses que van des de la perruqueria 
i l’estètica, fins als  tallers d’alumini 
o automoció, passant per botigues de 
roba, complements... i molts altres 
serveis com l’assessorament, el dis-
seny o la jardineria, per citar alguns 
exemples.

Agricultura i pagesia. L’avellana, com 
a símbol de la nostra pagesia, dóna 
nom a la Fira. Però cal anar més enllà 
i aprofitar els excel·lents productes de 
la nostra pagesia. Com? Amb degusta-
cions, exposició i venda de productes 
de proximitat, presentació i promoció 
de productes derivats i innovadors... 
Tenim un gran potencial que fins ara 
no hem sabut aprofitar: moltíssims 
productors locals, potents empreses 
de transformació i comercialització 
del sector agroalimentari  i fins a tres 
molins productors d’oli d’oliva verge 
extra de gran qualitat. Si hi afegim 
les garanties i sinèrgies comercials 
de venda de proximitat, quilòmetre 
zero, etc, tenim com a resultat un gran 
potencial agrícola que cal mostrar i 
saber vendre.    

Restauració i degustació. Aquest és 
un altre gran sector econòmic que 
creiem que cal potenciar. La Fira és 
un espai prolífic per als negocis de la 
restauració i degustació. Com en tots 
els altres sectors, cal treballar colze a 
colze amb els propis establiments per 
millorar i potenciar l’oferta gastronò-
mica lligada a la Fira, tant en degusta-
cions com en els àpats en general. Per 
exemple es pot ampliar la diversitat de 
degustacions de producte i productors 
locals (forners, pastissers, 

La Fira és el principal aparador del 
nostre poble cap a l’exterior i el que 
aplega més gent. Per aquest motiu 
creiem que s’ha d’aprofitar per pro-
mocionar Riudoms i els seus actius a 
tots els nivells. 

Tot i la complexitat del tema, aprofi-
tem l’infocup per exposar uns primers 
aspectes que creiem claus per millo-
rar la nostra fira, i que tenen un comú 
denominador: participació, promoció i 
socialització. 

Organització i participació. Per tal de 
millorar tots els sectors de la Fira cal 
una reestructuració de la seva organit-
zació. Ja sigui un comitè o una comis-
sió, cal que aquest òrgan sigui obert a 
la participació de tots els riudomencs 
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TRAnSPARènCiA
ECoNòMiCA

Cal obrir la participació al 
Comitè organitzador a tothom 

qui ho desitgi

cuiners, etc...) aprofitant el gran bagat-
ge i professionalitat dels que durant 
anys han fet possible els cursos de 
cuina. O fer una proposta de “Menú 
de la Fira” per tal de promocionar 
conjuntament els productes propis i 
la gastronomia i la restauració locals, 
cosa que facilitaria la seva participació 
i promoció lligada a l’esdeveniment. 

Entitats i cultura popular. Un altre 
dels principals actius del nostre poble 
és l’ampli i ric teixit associatiu que 
tenim. Per què tampoc és àmpliament 

present a la Fira? Tristament encara 
no tenim cap moment ni espai al llarg 
de tot l’any que permeti visualitzar 
la gran quantitat d’ofertes i activitats  
que fan centenars de voluntaris a tra-
vés de les entitats i associacions. Cal 
facilitar que totes hi siguin presents, ja 
sigui físicament en una parada, orga-
nitzant alguna activitat lligada al pro-
grama d’actes de la Fira, o bé creant 
un espai d’exposició per tal que puguin 
donar a conèixer la seva activitat. Un 
espai específic pensat exclusivament 
per a les entitats i el teixit associatiu 
per implicar-los també, com a motor 
social del poble, a participar activa-
ment de la nostra Fira.

 u Ingressos per Grup Municipal

QuAntItAt

Oc, nv, Ds 420,00 €

Gn, Fb, Mç 420,00 €

Ab, Mg, Jn 420,00 €

tOtAL 1.260 €

 u 2n trimestre 2016

ROsER PERE PERE(CCBC)

Ab 431,39 € 323,55 € 642,85 €

Mg 161,77 € 53,92 € 642,85 €

Jn 161,77 € 215,69 € 1.285,70 €

tOtAL 754,93 € 1.260 € 2.571,40 €

 uCCBC: Consell Comarcal Baix Camp.

 uTotes les quantitats exposades 
són retribucions en brut.

 uEls càrrecs electes de la CUP donen totes 
les retribucions a l’assemblea local de 
la CUP tal i com marca el codi ètic de la 
CUP Riudoms.

Tens dubTes?
Trobaràs la informació més detallada 

a riudoms.cup.cat o també pots 
escriure’ns a riudoms@cup.cat!

Ca
rle

s V
iñ

ua
le

s



la CUP a l’Ajuntament queda dit:

Acompanya’ns al pròxim Ple! 
La convocatòria del pròxim Ple municipal 
ordinari és l’1 de setembre a les 19h

Precs i preguntes

 u FIRA DE L’AVELLAnA

Ara que la Fira és de gestió directa per part de l’Ajuntament, està prevista 
la dissolució de l’Organisme Autònom Patronat de la Fira de l’Avellana? En 
cas que continuï actiu, quines seran les seves atribucions i el seu paper? 
Hi ha accions previstes per incentivar la presència del comerç local a la 
Fira?

Existeix algun criteri tècnic per l’adjudicació de les parades de restaura-
ció?

Com, quan i qui decideix la composició del jurat que atorga els premis per 
als cartells?

Com es realitza la crida i elecció de les hostesses de la Fira? És de caràc-
ter públic o privat? Com, quan i a qui s’informa, quina difusió es fa per tal 
de publicitar la convocatòria?  

L’organització de la Fira a través del Comitè Organitzador és oberta 
a tothom? Quins canals hi ha establerts actualment per apuntar-se i 
participar al Comitè Organitzador de la Fira de l’Avellana?

 u PLA DInAMItZACIÓ JuVEnIL

Per què s’externalitza l’estudi quan a la plantilla de l’Ajuntament hi ha un 
tècnic auxiliar de joventut o per què no es demana aquest servei al tècnic 
que hi ha al Consell Comarcal? 

Demanem que s’expliqui a tots els grups municipals en què consistirà 
aquest pla.

 u COnsuLtA FIRA AVELLAnA

En relació amb la carta que han rebut les entitats sobre el finançament 
de projectes proposats per les mateixes entitats, per què es decideix 
incloure la decisió de quins projectes seran finançats dins de la consulta 
de la Fira?

D’altra banda, al Ple també es va 
realitzar l’aprovació inicial del «Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible». 
Malgrat la importància del PAES ens 
vam abstenir durant la votació del 
Ple perquè creiem que no s’ha tingut 
temps suficient per a consultar l’ex-
tensa documentació ni tampoc hem 
tingut l’ocasió d’introduir-hi millores 
com a grup de l’oposició. Així doncs, 
en els propers dies valorarem el fet 
de presentar al·legacions que puguin 
introduir millores al PAES. 

Arran de les informacions que vincu-
laven l’empresa EFIAL CONSULTORIA 
SL amb presumptes irregularitats, 
hem demanat a l’Ajuntament infor-
mació relativa als contractes i serveis 
amb aquesta empresa. De la mateixa 
manera, durant la celebració del ple 
del mes de juliol, vam fer un prec de-
manant que l’alcalde encarregui una 
informe a la secretaria-intervenció de 
l’Ajuntament per tal que s’estudiïn 
tots els processos de contractació 
realitzats.

Tota la informació sobre les mocions, precs i preguntes presentades 
per la CUP Riudoms al Ple municipal del passat 7 de juliol del 2016

El cost de les dues 
campanyes anteriors 

[nucli Antic Fes Goig] ha 
sigut de 5.590,68€ la 

campanya del 2014, amb una 
dotació de 1.100 torretes, 

5.676,72€ la campanya del 
2015, amb una dotació de 
1. 090 torretes. i el cost de 
la campanya de 2016 ha 

sigut de 3.927€, amb una 
dotació de 1.000 torretes.

En el Ple Ordinari del dia 
7 de juliol de 2016

Xavier Gallego
Regidor de Nucli Antic

Mocions 
presentades

 VMoció en solidaritat amb 
els sindicalistes de la Unió 
de Pagesos condemnats 
pels fets de l’enològica de 
Reus
Aprovada, per unanimitat

 VMoció per la millora 
del transport públic 
i la creació del bus 
universitari
Aprovada, per unanimitat

 VMoció per a l’estudi de la 
qualitat de l’aire al Camp 
de Tarragona
Aprovada, per unanimitat


