
 
 
 
 
 

 

Proposta de la CUP per la comunicació entre els grups municipals

En relació a la reunió mantinguda entre la CUP Riudoms i CiU Riudoms el passat 10 de 

juny, la Candidatura d’Unitat Popular de Riudoms fa arribar una proposta al grup 

municipal de CiU per marcar els canals, els continguts i la periodicitat del traspàs 

d’informació. 

La CUP Riudoms valora molt positivament la proposta per part del grup municipal de 

CiU Riudoms, per això, hi ha plena i cordial disposició en la posada en comú de les 

informacions dels diferents grups municipals i del govern, sempre que aquesta ti

un caràcter bilateral. 

 

Formes de comunicaci

La CUP Riudoms fa la següent proposta de priorització per a totes les comunicacions: 

1) Notum a partir de la certificació electrònica i digital.

2) Correu electrònic

pcampinez@riudoms.cat

3) Format paper en aquel

personal certificada.

Aquesta proposta es fa perquè s’ha pogut comprovar diferències entre la signatura 

dels documents oficials i el registre de sortida. Acceptant que aquesta diferència és per 

motius de recursos humans, es prega que una vegada els documents ja estiguin 

signats, i per tant, amb registre de sortida corresponent, s’enviïn mitjançant correu 

electrònic. D’aquesta manera, els regidors tindran més temps per planificar el 

contingut i l’assistència a les comissions, plens, etc.

 

Continguts de la informaci

Des de la CUP Riudoms es comunicaran a tots els grups municipals totes les mocions, 

precs i preguntes que tinguem previst debatre i presentar al Ple Municipal, de for

prèvia per facilitar l'estudi i aportacions per part de tots els grups municipals.  Entenem 

que aquest fet pot facilitar la preparació de respostes a les preguntes per part dels 

regidors de govern, o el consens, modificació i adhesió a les mocions i pre

presentats, i alhora agilitzar i facilitar la informació a tota la ciutadania, donat el 

caràcter públic dels plens. 

Proposta de la CUP per la comunicació entre els grups municipals

En relació a la reunió mantinguda entre la CUP Riudoms i CiU Riudoms el passat 10 de 

juny, la Candidatura d’Unitat Popular de Riudoms fa arribar una proposta al grup 

municipal de CiU per marcar els canals, els continguts i la periodicitat del traspàs 

La CUP Riudoms valora molt positivament la proposta per part del grup municipal de 

CiU Riudoms, per això, hi ha plena i cordial disposició en la posada en comú de les 

informacions dels diferents grups municipals i del govern, sempre que aquesta ti

Formes de comunicació i canals d'informació 

La CUP Riudoms fa la següent proposta de priorització per a totes les comunicacions: 

a partir de la certificació electrònica i digital. 

nictant dels regidors com del grup municipal  

pcampinez@riudoms.cat - rtorres@riudoms.cat -  riudoms@cup.cat

en aquells casos on sigui indispensable legalment, comunicació 

personal certificada. 

Aquesta proposta es fa perquè s’ha pogut comprovar diferències entre la signatura 

dels documents oficials i el registre de sortida. Acceptant que aquesta diferència és per 

de recursos humans, es prega que una vegada els documents ja estiguin 

signats, i per tant, amb registre de sortida corresponent, s’enviïn mitjançant correu 

electrònic. D’aquesta manera, els regidors tindran més temps per planificar el 

ncia a les comissions, plens, etc. 

Continguts de la informació– Completa i bidireccional

Des de la CUP Riudoms es comunicaran a tots els grups municipals totes les mocions, 

precs i preguntes que tinguem previst debatre i presentar al Ple Municipal, de for

prèvia per facilitar l'estudi i aportacions per part de tots els grups municipals.  Entenem 

que aquest fet pot facilitar la preparació de respostes a les preguntes per part dels 

regidors de govern, o el consens, modificació i adhesió a les mocions i pre

presentats, i alhora agilitzar i facilitar la informació a tota la ciutadania, donat el 

 

 

Proposta de la CUP per la comunicació entre els grups municipals 

En relació a la reunió mantinguda entre la CUP Riudoms i CiU Riudoms el passat 10 de 

juny, la Candidatura d’Unitat Popular de Riudoms fa arribar una proposta al grup 

municipal de CiU per marcar els canals, els continguts i la periodicitat del traspàs 

La CUP Riudoms valora molt positivament la proposta per part del grup municipal de 

CiU Riudoms, per això, hi ha plena i cordial disposició en la posada en comú de les 

informacions dels diferents grups municipals i del govern, sempre que aquesta tingui 

 

La CUP Riudoms fa la següent proposta de priorització per a totes les comunicacions:  

tant dels regidors com del grup municipal  

iudoms@cup.cat 

on sigui indispensable legalment, comunicació 

Aquesta proposta es fa perquè s’ha pogut comprovar diferències entre la signatura 

dels documents oficials i el registre de sortida. Acceptant que aquesta diferència és per 

de recursos humans, es prega que una vegada els documents ja estiguin 

signats, i per tant, amb registre de sortida corresponent, s’enviïn mitjançant correu 

electrònic. D’aquesta manera, els regidors tindran més temps per planificar el 

Completa i bidireccional 

Des de la CUP Riudoms es comunicaran a tots els grups municipals totes les mocions, 

precs i preguntes que tinguem previst debatre i presentar al Ple Municipal, de forma 

prèvia per facilitar l'estudi i aportacions per part de tots els grups municipals.  Entenem 

que aquest fet pot facilitar la preparació de respostes a les preguntes per part dels 

regidors de govern, o el consens, modificació i adhesió a les mocions i precs 

presentats, i alhora agilitzar i facilitar la informació a tota la ciutadania, donat el 



 
 
 
 
 

 

Igualment, i de forma recíproca es demana el mateix posicionament a la resta de grups 

municipals, per tal de poder rebre tota la informac

anticipada per tal de garantir el seu estudi i preparació per a ser debatuda. 

D'altra banda, es sol·licita explícitament, per tal de garantir una comunicació 

bidireccional, que des de l'Equip de Govern es faciliti, amb la mà

els acords de govern dictats per l'Alcaldia (Decrets i Resolucions) i les accions de 

govern previstes de realitzar i executar de forma pública davant la ciutadania 

(inauguracions, obres, serveis...) així com les convocatòries i act

Govern i la resta de reunions previstes als organismes depen

Públiques Empresarials on l'oposició no hi té representació.

A més, i segons les indicacions rebudes, sol·licitem poder disposar de tota la 

informació, amb la màxima antelació possible ampliant si cal, sempre que sigui 

possible, els terminis legals establerts per la llei, sobre els continguts i intencions de les 

propostes de comissions de treball previstes que des del govern es volen treballar 

durant aquesta legislatura (ROM, Reglament regulació de la comunicació i informació 

municipal – BIM, i normatives d'ordenament urbanístic...) per tal de poder, estudiar, 

preparar i fer aportacions als documents i participar al màxim dels espais de treball  

previstos. 

Des de la CUP Riudoms creiem necessari que tots els regidors del l'Ajuntament, com a 

representants electes del poble de Riudoms, han de rebre la informació de les accions 

importants del Govern Municipal amb suficient antelació perquè puguin col·laborar en 

la seva elaboració i gestió, aportant altres punts de vista, que pugui enriquir i millorar 

les propostes inicials. En aquest sentit, des de la CUP Riudoms apostem per una 

oposició activa i constructiva. 

 

Per donar compliment als punts citats anteriorment, des de la CUP Riudoms es fa la 

proposta de crear diferents espais de trobada entre l'oposició i el govern per tal de 

facilitar aquest traspàs d'informació com ara: 

1) Reunió de portaveus

 

Per tractar tots els assumptes del Ple 

 

2) Reunió de regidoria

 

Igualment, i de forma recíproca es demana el mateix posicionament a la resta de grups 

municipals, per tal de poder rebre tota la informació relativa als plens de forma 

anticipada per tal de garantir el seu estudi i preparació per a ser debatuda. 

D'altra banda, es sol·licita explícitament, per tal de garantir una comunicació 

bidireccional, que des de l'Equip de Govern es faciliti, amb la màxima celeritat possible, 

els acords de govern dictats per l'Alcaldia (Decrets i Resolucions) i les accions de 

govern previstes de realitzar i executar de forma pública davant la ciutadania 

(inauguracions, obres, serveis...) així com les convocatòries i actes de  la Junta de 

Govern i la resta de reunions previstes als organismes dependents com les Entitats 

Públiques Empresarials on l'oposició no hi té representació. 

A més, i segons les indicacions rebudes, sol·licitem poder disposar de tota la 

b la màxima antelació possible ampliant si cal, sempre que sigui 

possible, els terminis legals establerts per la llei, sobre els continguts i intencions de les 

propostes de comissions de treball previstes que des del govern es volen treballar 

a legislatura (ROM, Reglament regulació de la comunicació i informació 

BIM, i normatives d'ordenament urbanístic...) per tal de poder, estudiar, 

preparar i fer aportacions als documents i participar al màxim dels espais de treball  

es de la CUP Riudoms creiem necessari que tots els regidors del l'Ajuntament, com a 

representants electes del poble de Riudoms, han de rebre la informació de les accions 

importants del Govern Municipal amb suficient antelació perquè puguin col·laborar en 

a seva elaboració i gestió, aportant altres punts de vista, que pugui enriquir i millorar 

les propostes inicials. En aquest sentit, des de la CUP Riudoms apostem per una 

oposició activa i constructiva.  

Espais d'intercanvi d'informació 

als punts citats anteriorment, des de la CUP Riudoms es fa la 

proposta de crear diferents espais de trobada entre l'oposició i el govern per tal de 

facilitar aquest traspàs d'informació com ara:  

Reunió de portaveus 

Per tractar tots els assumptes del Ple Municipal. (ordinaris i extraordinaris)

Reunió de regidoria 

 

Igualment, i de forma recíproca es demana el mateix posicionament a la resta de grups 

ió relativa als plens de forma 

anticipada per tal de garantir el seu estudi i preparació per a ser debatuda.  

D'altra banda, es sol·licita explícitament, per tal de garantir una comunicació 

xima celeritat possible, 

els acords de govern dictats per l'Alcaldia (Decrets i Resolucions) i les accions de 

govern previstes de realitzar i executar de forma pública davant la ciutadania 

es de  la Junta de 

ents com les Entitats 

A més, i segons les indicacions rebudes, sol·licitem poder disposar de tota la 

b la màxima antelació possible ampliant si cal, sempre que sigui 

possible, els terminis legals establerts per la llei, sobre els continguts i intencions de les 

propostes de comissions de treball previstes que des del govern es volen treballar 

a legislatura (ROM, Reglament regulació de la comunicació i informació 

BIM, i normatives d'ordenament urbanístic...) per tal de poder, estudiar, 

preparar i fer aportacions als documents i participar al màxim dels espais de treball  

es de la CUP Riudoms creiem necessari que tots els regidors del l'Ajuntament, com a 

representants electes del poble de Riudoms, han de rebre la informació de les accions 

importants del Govern Municipal amb suficient antelació perquè puguin col·laborar en 

a seva elaboració i gestió, aportant altres punts de vista, que pugui enriquir i millorar 

les propostes inicials. En aquest sentit, des de la CUP Riudoms apostem per una 

als punts citats anteriorment, des de la CUP Riudoms es fa la 

proposta de crear diferents espais de trobada entre l'oposició i el govern per tal de 

Municipal. (ordinaris i extraordinaris) 



 
 
 
 
 

 

De forma periòdica, per conèixer i saber l'agenda i les accions previstes per les 

diferents àrees de govern durant la propera legislatura, a fi i efecte de poder fer 

aportacions i propostes de mi

realitzades pel govern local de forma unilateral. 

 

La proposta de la CUP Riudoms és definir un calendari de trobades per aquestes dos 

tipus de reunions, de com a mínim dos cops l'any. 

 

3) Reunió dels grups municipals

 

Espai de treball i debat durant el procés de creac

reglaments,ordenances i/o altres normatives substancials; alguns exemples són el 

ROM o el Reglament regulació de la comunicació i informació municipal 

 

De forma periòdica, per conèixer i saber l'agenda i les accions previstes per les 

diferents àrees de govern durant la propera legislatura, a fi i efecte de poder fer 

aportacions i propostes de millora tot evitant el seu coneixement un cop ja han estat 

realitzades pel govern local de forma unilateral.  

La proposta de la CUP Riudoms és definir un calendari de trobades per aquestes dos 

tipus de reunions, de com a mínim dos cops l'any.  

Reunió dels grups municipals 

Espai de treball i debat durant el procés de creació o modificació de 

ordenances i/o altres normatives substancials; alguns exemples són el 

Reglament regulació de la comunicació i informació municipal 

Riudoms, 22 de

Assemblea Local de la CUP Riudoms

 

De forma periòdica, per conèixer i saber l'agenda i les accions previstes per les 

diferents àrees de govern durant la propera legislatura, a fi i efecte de poder fer 

llora tot evitant el seu coneixement un cop ja han estat 

La proposta de la CUP Riudoms és definir un calendari de trobades per aquestes dos 

ió o modificació de 

ordenances i/o altres normatives substancials; alguns exemples són el 

Reglament regulació de la comunicació i informació municipal – BIM. 

de juliol de 2015 

Assemblea Local de la CUP Riudoms 


