Salvador Mestre Gispert, regidor i portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM, amb la resta de
dades i circumstàncies que consten, actuant en nom i representació dels regidors de
l’esmentat Grup Municipal, compareix i respectuosament EXPOSA,
Que els regidors del Grup Municipal d’ERC-AM han rebut recentment comunicació signada per
l’alcalde-president d’aquesta corporació, segons la qual “que s’han comprovat les nòmines
liquidades dels regidors que no ténen dedicació parcial [...], i s’ha confirmat que per un error
administratiu no es va aplicar l’augment corresponent a l’any 2008”.
Que així mateix, se’ns comunica que d’acord amb això, “a l’actualitzar els import d’acord amb
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del passat dia 3 d’abril que fixava un 4,3%”
queden establertes les quanties referides en les comunicacions esmentades.
Que l’error que s’esmenta s’ha verificat després de la intervenció d’aquest portaveu en el Ple
del passat mes d’octubre en el punt relatiu a la congelació de les retribucions dels regidors.
Que en cap moment en aquesta sessió plenaria, ni abans ni després, aquest grup municipal ha
reclamat el compliment d’aquest augment aprovat el 3 d’abril de 2007 per la Junta de Govern,
en entendre’l inadequat atesa l’aprovació de sous i retribucions realitzada el mes de juny
anterior.
Que, atesa la situació econòmica actual, així com una situació que entenem consolidada pel
que fa a les retribucions de l’any 2007, considerem innecessària la rectificació que es pretén
d’ofici des de l’alcaldia.
Que davant d’aquesta rectificació d’ofici, per la qual es pretén subsanar una irregularitat sense
que en cap moment aquest grup municipal n’hagi exigit el compliment, lamentem no es doni
compliment a reiterades sol·licituds amb major pes legal, entre d’altres les següents:
− Compliment de la legislació vigent pel que fa a un despatx per a us dels regidors del
grup municipal
− Convocatòria dels organismes i fundacions d’acord amb la normativa municipal:
Fundació Gaudí, Organisme Autònom per a la Gestió del Patrimoni Municipal, Patronat
de Cultura...
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− Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes segons legislació vigent (abans de l’1
de juny, és a dir, posteriorment al 3 d’abril).
Arran d’allò exposat,
ES SOL·LICITA es tingui per entrat aquest escrit, i, en atenció a allò que s’hi exposa, es deixi
sense efecte l’execució del Decret d’Alcaldia de data 31 d’octubre de 2008, pel que fa a
l’ingrés de les següents quantitats corresponents als regidors que a continuació es detallen:
Francesc X. Lázaro Alhambra
Santi Llurba Fortuny

61.57 €

Salvador Mestre Gispert

35,49 €

ALTRESSÍ ES DEMANA que s’apliquin les esmentades quantitats a donatius de suport a les
entitats socials del municipi, tals com “El Trencadís”, “Mans Unides” i la “Lliga contra el
Càncer”.
Riudoms, a 12 de novembre de 2008

Salvador MESTRE GISPERT

Francesc X. LÁZARO ALHAMBRA

Santi LLURBA FORTUNY

A L’EXCM. AJUNTAMENT DE RIUDOMS
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