
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 parti-
cipar en el nostre projecte, que 
a partir d’ara també és el vostre, 
i l’obrim a totes les persones i 
col·lectius que, des de l’àmbit 
local, treballem per construir un 
poble lliure i socialment just.
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@CUPRiudoms

Tiratge: 1800 exemplars |  Preu: 260,15€
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La deixalleria és un punt negre 
per a la proliferació del 

mosquit tigre

Denunciem el lamentable estat de la 
deixalleria municipal. Una instal·lació 
de caràcter obligatori per a municipis 
com el nostre, que ha de garantir un 
servei eficient per a la correcta gestió 
i reciclatge de residus i materials 
generats per la ciutadania que, per la 
seva naturalesa, no poden anar als 
contenidors. 

La deixalleria ha de garantir la 
correcta recepció i gestió dels residus 
voluminosos com ara tot tipus 
de mobles, fustes, ferralla, matalas-
sos, restes vegetals i poda, runes i en-
derrocs de construcció, etc. La gestió 
d’aquests residus es fa a partir de la 
disposició de grans contenidors me-
tàl·lics i oberts per la part superior, a 
mode remolc, que després han de ser 
traslladats a la planta de tractament 
corresponent. Igualment ha de poder 
rebre i gestionar els residus perillosos 
i especials. Per això ha de garantir un 
espai cobert i tancat per garantir el 
seu aïllament i control. Alguns exem-
ples d’aquests residus són pintures, 
olis, piles, bateries o l’ampli espectre 
de residus elèctrics i electrònics.

Qualsevol usuari que darrerament 
hagi anat a la deixalleria haurà pogut 
comprovar el lamentable estat actual 
de la mateixa. Desbordaments 
i abocaments de tot tipus de materials 
per tot arreu, residus sense classifi-
car, acumulació i massificació en els 
diferents espais i contenidors... Però 
això no és tot: la deixalleria és un punt 

negre per a la proliferació del mosquit 
tigre (degut a la gran acumulació de 
pneumàtics, entre d’altres), tot i les 
grans actuacions i els diners que des 
del govern prediquen que ha com-
portat la campanya per lluitar contra 
aquesta plaga. 

Tot i l’anunciada millora del servei, que únicament ha comportat ampliar l’horari d’obertura  
3 hores, la gestió municipal de l’equipament és nefasta, no compleix la legalitat i ha arribat 
al col·lapse. 

DENUNCIEM EL LAMENTABLE ESTAT 
DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 
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A més existeixen altres problemes 
que empitjoren la correcta gestió dels 
residus i el bon funcionament de la 
deixalleria. Exemples com la inexis-
tència d’un control i registre de les 
entrades i sortides tant de materials 
com d’usuaris; l’emmagatzematge 
i abocament incontrolat d’alguns resi-
dus (sense contenidors ni elements de 
contenció homologats); la manca d’in-
formació, senyalització i organització 
dins l’equipament; o directament les 
cremes, que sovint es fan, de residus 
i material diversos.

Ens preguntem; com és que tot 
i l’enorme esforç de la ciutadania que 
en fa un bon ús, així com la predispo-
sició del personal que hi treballava, la 
deixalleria ha arribat a aquest estat de 
col·lapse? Quins arguments es donen 
des del govern per justificar l’actual 
estat de deixadesa i inoperància de la 
gestió del servei i l’equipament en el 
seu conjunt? 

la DADA

112
trebaLLadOrs en pLantiLLa 

A L’AjUNTAMENT DE RIUDoMS

No s’inclou en aquest recompte els tre-
balladors amb contracte laboral temporal 
o d’obra i servei, ni tampoc els que tenen 
contracte de pràctiques

estat actual de 
la deixalleria 
Municipal de 
riudoms



els molls de descàrrega garanteixen un lliurament 
dels residus molt més còmode pels usuaris, 

i milloren les operacions de buidat

AMPLIACIó I MILLoRA DE 
LES INSTAL·LACIoNS ACTUALS

L’actual estat de col·lapse, i les bones 
circumstàncies i condicions de la 
ubicació de la deixalleria, fan que sigui 
imprescindible plantejar una amplia-
ció de l’equipament per tal de millo-
rar-ne el servei (els terrenys adjacents 
a la deixalleria també són de titularitat 
municipal). A més aquests espais es 
troben totalment degradats i en un 
estat igualment lamentable, ja que no 
tenen cap tipus de gestió, i això els ha 
convertit, parlant clar, en un veritable 
abocador incontrolat. Aquests fets són 
determinants per afavorir i plantejar 
la nostra proposta de millora, reorga-
nització i ampliació de la deixalleria 
municipal. 

Cal una ampliació del recinte actual 
a partir de la construcció d’un mur 
de contenció a la part oest, per tal de 
salvaguardar i reforçar el desnivell de 
cotes existent amb el terreny annex. 
Així el límit oest hauria d’esdevenir 
un moll de descàrrega, accessible 
per la part superior (usuaris) i per la 
part inferior (camions). Això permetria 
traslladar els actuals grans conteni-
dors metàl·lics de voluminosos fora 
de l’actual recinte. Alhora garanteix 
l’abocament dels residus d’una forma 
molt més còmoda per als usuaris, ja 
que passarien a dipositar-los, sense 
esforç, a peu pla a través dels molls 
de descàrrega. L’actuació comportaria 
un triple benefici: primer, alliberar un 
gran espai del recinte actual. En segon 
lloc, facilitar moltíssim l’abocament 

per part dels usuaris (ja que ara sols 
es poden utilitzar accedint a través 
d’una escala exterior, que dificulta 
enormement el correcte i segur lliura-
ment dels residus voluminosos). I per 
últim, faríem molt més àgils, fàcils 
i còmodes les maniobres dels camions 
que traslladen aquests contenidors 
cap a les plantes de tractament 
corresponents. 

L’ampliació amb el mur de contenció 
i els molls de descàrrega, permeten el 
trasllat dels actuals contenidors de vo-
luminosos i, alhora, l’eliminació de les 
escales metàl·liques que ara s’utilitzen 
per accedir-hi. D’aquesta manera, el 
lateral oest de la deixalleria quedaria 
totalment alliberat i accessible, i això 
permetria ampliar significativament el 
nombre de contenidors que hi trobem 
actualment. 

CoMPLIR AMB LA LEgALITAT 
I ANAR MéS ENLLà

La deixalleria també ha de garantir la 
recollida i recepció de tots els resi-
dus que li són propis i que, segons la 
legislació, té l’obligació de gestionar, 
sempre de forma ordenada i regulada. 
Es tracta, entre d’altres, de residus 
com ara la poda i restes vegetals 
o les runes i enderrocs de la construc-
ció. Ara per ara aquests residus no 
s’admenten a la nostra deixalleria, per 
indicació, ordres i criteris que desco-
neixem qui ha dictaminat i que ens 
agradaria conèixer. 

Cal una reorganització integral per 
completar i millorar les condicions de 
recollida de tots els residus, espe-
cialment els catalogats com a perillo-
sos. És imprescindible disposar d’un 
registre d’entrades i sortides, garantir 
el buidat i trasllat dels residus a les 
plantes de tractament, millorar la 
informació i senyalització i aprovar un 
reglament intern d’us i gestió. 

Però cal anar més enllà de l’obligat 
compliment de la legalitat. Cal apostar 
per crear un espai destinat a la repa-
ració i la reutilització. Pensar noves 
fórmules per promoure i fomentar la 
prevenció de residus en tots els àm-

la construcció d’un moll de descàrrega amb diferència de cotes (usuari/ 
contenidor) és el més recomanable per a aquestes instal·lacions; de fet és el 
que tenen la immensa majoria de deixalleries. És més, aquesta actuació ha de 
garantir les mesures de seguretat corresponents, millorant amb escreix les 
actuals, que creiem insuficients. 

LA NECESSITAT D’AMPLIAR 
I MILLoRAR EL SERVEI DE 
DEIXALLERIA

L’actual acumulació de 
pneumàtics fa que sigui un 

espai idoni per la proliferació de 
mosquit tigre.



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

transparència
ECoNòMICA

Cal garantir el buidat 
i trasllat dels residus a les 

plantes de tractament

bits possibles. Crear una aula, tallers 
i activitats d’educació ambiental. Fer 
de la deixalleria un equipament més 
viu i sostenible. 

MILLoRA I CooRDINACIó DELS SERVEIS 
DE DEIXALLERIA I RECoLLIDA DE TRASToS

També cal una campanya informati-
va conjunta per a fomentar l’ús de la 
deixalleria i el servei de recollida de 
trastos. Cal que siguin serveis com-
plementaris i coordinats. Cal donar a 
conèixer (i recordar periòdicament) les 
condicions de lliurament, els horaris 
i freqüències, els residus que s’adme-

ten, les condicions de lliurament, etc. 
Per fer-ho cal aprofitar tots els canals 
informatius d’àmbit municipal que 
tenim a l’abast: BIM, pantalla digital, 
web i xarxes socials. 

Actualment els dos serveis van per 
separat i són del tot ineficients, ja que 
tenen uns horaris i freqüències que 
no s’adapten a la realitat. L’evidència 
és que això provoca múltiples aboca-
ments al voltant dels contenidors del 
municipi. I la solució del govern és 
que la brigada es dediqui cada dia a 
recollir-ho i portar-ho a la deixalleria. 
Surrealista, veritat? No entenem com 
es dediquen esforços per recollir els 
abocaments a diari (la qual cosa pro-
voca que la gent ho segueixi fent) 
i, en canvi, la majoria de la ciutadania 
no conegui els serveis de deixalleria 
i recollida de trastos.

RetRibucions dels 
càRRecs electes en 

altRes oRganismes públics

 u josep M. Cruset Domènech 
Vicepresident de 
la diputació de tarragona

Dedicació exclusiva (100% jornada)

70.040 €/any
 u Xavier gallego Seuba 

Vicepresident del consell 
d’administració de secomsa

Dedicació parcial (37% jornada)

27.750 €/any 
 u Pere Campíñez Salas 

Portaveu de la  CUP al consell 
comarcal del baix camp

Dedicació parcial (12% jornada)

9.000 €/any*

estat actual de la finca 
que limita amb l’actual 
deixalleria, i que pel 
desnivell que presenta, 
permet la construcció d’un 
moll de descàrrega.

exemple de molls de descàrrega de 
la deixalleria comarcal de botarell 

(secOMsa) que faciliten el lliurament 
dels residus als usuaris.



La CUP a L’ajUntament

PRECS I PREgUNTES

tota la informació sobre les mocions, precs i preguntes presentades 
per la cUp riudoms al ple municipal del passat 1 de setembre del 2016

Acompanya’ns al pròxim Ple! 
La convocatòria del pròxim ple municipal 
ordinari és al 3 de novembre a les 19h

 u paViment c/nou

1) Què passa amb el paviment del carrer Nou? 
Han tornat a haver-hi despreniments que cal tornar 
a arreglar?

2) Quantes vegades ha passat el mateix des que 
es van acabar les actuacions? S’ha fet ja recepció 
d’aquesta obra?

3) Què passarà si segueix havent-hi tants problemes 
un cop passada la garantia de qui ha executat l’obra?

 u Festa eiVissenca

1) Per quins motius, exceptuant els estrictament de 
seguretat, es prohibeix l’entrada a la Festa Eivissenca 
quan en d’altres festes temàtiques, com per exemple 
Carnaval, es permet l’entrada tot i no anar disfressat?

2) Es té constància de a quantes persones se’ls va 
prohibir l’entrada a la festa d’enguany?

 u consulta FiRa de l’aVellana 2016

1) Veient que fa tres anys que es va repetint la Consul-
ta i que aquesta no presenta uns mínims de qualitat ni 
de metodologia adequada, es té previst millorar a fons 
aquestes mancances?

Al darrer ple ordinari de setembre la 
CUP va votar a favor de la proposta 
de delegació de competència del Ple a 
favor de la Junta de Govern en matèria 
sancionadora per a gossos potencial-
ment perillosos.

En d’altres ocasions des de la CUP ens 
hem mostrat contraris a la delegació 
de qualsevol competència del Ple 
perquè creiem que aquest és el màxim 
òrgan de representació on hi som pre-
sents tots els grups municipals 
i, per tant, on es pot produir un debat 
i discussió més a fons i de forma més 
enriquidora.

Ara, però, el motiu principal és que es 
tracta d’una acció únicament executi-
va, ja que l’inici i tramitació de qual-
sevol expedient sancionador sempre 
ha d’estar realitzada pel personal 
funcionari de l’administració. A més 
cal tenir present que la resolució 
podrà ser molt més àgil i ràpida atès 
que la Junta de Govern es reuneix de 
forma quinzenal, mentre que el Ple se 
celebra cada dos mesos. I per aquest 
motiu hem cregut oportú modificar el 
nostre posicionament per tal de faci-
litar i agilitzar l’execució i tramitació 
administrativa. 

QUEDA DIT:

no s’està preparant 
cap reglament i 

no és necessari 
per a aquest tipus 

d’actuació

en resposta a una pregunta de la cUp en relació 
a la Consulta de la Fira (juliol 2016): 

Jordi Domingo
Regidor de Participació Ciutadana

2) L’Ajuntament ha comptat mai amb l’assessorament 
d’un tècnic de participació ciutadana? En cas negatiu, 
es té previst comptar amb serveis professionals per 
a millorar la Consulta? 

3) Creieu que la població està degudament informada 
per poder respondre, per exemple, la pregunta sobre 
quina és la millor manera de fer la inversió al nucli 
antic? Per què no s’informa, amb xifres econòmiques, 
què significaria cadascuna de les opcions a votar?

4) Per què les entitats no van saber si la seva propos-
ta era acceptada fins al moment de rebre el paper 
a les cases? Tots els participants són entitats?

5) Prec perquè, si des de la regidoria de participació 
es volen resoldre totes les mancances de la Consulta 
creant un Reglament de Participació Ciutadana, des 
de la CUP ens oferim tant a ajudar en l’elaboració 
d’aquest reglament com en la planificació de 
futures consultes.

6) Prec per demanar al Sr. Alcalde que obri, a tots els 
plens ordinaris, un torn obert de paraula per al públic 
assistent tal i com es feia anteriorment en aquest 
Ajuntament amb altres alcaldes. 


