MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM PER TAL DE
SER TRACTADA EN EL PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS
Exposició de Motius:
El passat dia 3 de setembre, va ser aprovat l’Avantprojecte del pla
territorial del Camp de Tarragona sotmetent-lo a consulta pública per
un període de tres mesos, una eina que, quan resulti definitivament
aprovada, marcarà la gestió territorial i urbanística de les nostres
comarques els propers 20 anys i incidirà, de manera força evident, en
el futur dels seus pobles i termes municipals.
En aquest avantprojecte si recullen una sèrie de consideracions i
directrius que contemplen la comarca del Baix Camp i específicament
el poble de Riudoms.
Com sigui que és palesa la comuna opinió de tots els grups municipals
amb representació al Ple de l’Ajuntament de Riudoms que cal
emprendre una revisió de la normativa urbanística municipal.
Atès que la normativa i directrius que es fixin en el definitiu Pla
territorial del Camp de Tarragona determinaran en major o menor grau
la naturalesa i extensió d’un futur Pla d’Ordenació Urbanística de
Riudoms.
Atès que això suposa una incidència directa en quelcom tan important
com és la futura projecció i configuració del terme i poble de Riudoms i,
per tant, cal emmarcar-lo dins dels denominats “grans temes de poble”.
Atès que, per part de tots els grups municipals d’aquest consistori, s’ha
manifestat reiteradament la voluntat de treballar cercant el consens en
les qüestions que puguin afectar Riudoms de manera important.
Atès el termini de consulta pública obert a fi i efecte de participar en
l’elaboració del Pla territorial del Camp de Tarragona,
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Riudoms
ACORDA:
1. Iniciar una sèrie de reunions de treball amb la participació de tots
els grups municipals per tal que, juntament amb el suport tècnic
que es requereixi, es realitzi l’estudi de l’Avantprojecte del Pla
territorial del Camp de Tarragona en aquelles qüestions relatives

al municipi per, posteriorment, determinar les propostes de
millora i modificació que resultin més adients, sempre en el marc
del màxim consens.
2. Que, així mateix, i cercant la màxima participació en l’àmbit
d’actuacions que poden incidir en el futur del poble i terme de
Riudoms, es duguin a terme els mecanismes de consulta que
facilitin la participació de la societat civil riudomenca, mitjançant
els contactes i notificacions oportunes a aquelles entitats i
associacions que, per la seva naturalesa i els seus fins, siguin
susceptibles de resultar afectades i/o aportar les seves
consideracions (sindicats agraris, comunitats de regants,
associacions
ecologistes
i
mediambientals,
col·legis
professionals,...)
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