Preguntes i Precs que presenta el regidor Salvador Mestre Gispert, en
nom del Grup Municipal d’ERC-AM, per tal que siguin respostes en la
propera sessió plenària de l’Ajuntament de Riudoms.

Havent estat informats els regidors del nostre grup municipal per diversos
ciutadans respecte de determinades irregularitats que se segueixen en aquest
Ajuntament en la tramitació de les sancions per infraccions de trànsit, contràries a
la legislació que regula el procediment administratiu, així com a les mateixes
ordenances aprovades per aquesta corporació municipal, s’adrecen les següents
preguntes per a la seva resposta al Ple:

- Per què les oficines municipals i el corresponent registre d’entrada es nega
a admetre escrits d’al·legacions a les sancions de trànsit, quan és obligada la
seva tramitació d’acord amb la llei del procediment administratiu?
- Per què es remet als ciutadans administrats des de les oficines municipals a
les oficines de BASE per a la presentació de tals escrits, quan la sanció ha estat
imposada i notificada per aquest Ajuntament i personal de la seva plantilla?
- Com es pot efectuar tal denegació i remissió a les oficines de BASE quan en
la mateixa notificació, a l’anvers de la sanció i en l’apartat de recursos i
al·legacions, es diu ben clar que el ciutadà pot presentar els referits escrits a les
oficines de l’Ajuntament?
- És conscient aquest govern municipal que l’horari de les oficines de BASE al
municipi és de només dos dies a la setmana (dilluns i dimecres) al matí, i, tret
que es pretengui que els veïns de Riudoms es desplacin fora del municipi, la
denegació i posterior remissió que aquí es denuncia, perjudiquen abastament
els drets dels ciutadans, subjectes a termini i caducitat?
- Qui ha donat instruccions als treballadors i treballadores de les oficines
municipals perquè neguin l’entrada i registre d’escrits i remetin els veïns a les
oficines de BASE?
- Per què la pàgina web de l’Ajuntament de Riudoms publica una taula de
sancions de trànsit que encara no estàn en vigor (l’aprovació inicial de
l’ordenança s’ha publicat el passat 04/06/2010), i no publica l’ordenança
vigent?
-

Per què no es sanciona d’acord amb l’ordenança de trànsit vigent?

- Per què, com ens consta, s’imposen sancions molt més elevades que, fins i
tot, les previstes en la taula publicada a la pàgina web abans esmentada?
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D’acord amb les preguntes anteriors i a les manifestacions i documents que ens
han fet arribar diversos veïns i veïnes de Riudoms, dels quals resulten una sèrie
d’obertes il·legalitats que s’estarien cometent en aquest Ajuntament en l’aplicació
de la normativa de trànsit, l’aplicació de multes i sancions i la seva tramitació
administrativa, al Ple de l’Ajuntament es formulen els següents
PRECS
1. Que es prenguin les mesures necessàries per adequar l’activitat de les
oficines públiques d’aquest Ajuntament a la Llei de Procediment
Administratiu i, en conseqüència s’il·lustri de manera clara i immediata als
treballadors de la seva obligació de recepcionar qualsevol escrit adreçat a
aquest Ajuntament, donant-li la corresponent entrada i registre, sense que,
en cap cas, puguin entrar a valorar la forma i fons dels mateixos ni denegarne per aquest motiu la seva recepció, corresponent a l’òrgan administratiu
actuant donar-li el tràmit preceptiu i contestar-lo de conformitat.
2. Que es procuri la correcta aplicació de la normativa vigent en matèria de
sancions de trànsit, donant a tal efecte les instruccions oportunes i
correctes al servei de vigilants municipals d’aquest Ajuntament.
3. Que, a fi de dotar de l’adequada formació, independència i criteri per tal
d’observar escrupolosament la legislació vigent i, particularment, la relativa
al procediment administratiu, es valori la realització per part del personal
funcionari i laboral d’aquest Ajuntament, d’activitats formatives al respecte.
Així mateix, atès que els treballadors exerceixen la seva funció seguint les
instruccions dels màxims responsables del govern municipal, es valori
igualment l’assistència dels regidors de govern a les esmentades activitats
formatives sobre el Procediment Administratiu.

Salvador MESTRE GISPERT
-Regidor de l’Ajuntament de RiudomsPortaveu del GM ERC-AM
Riudoms, 14 de juliol de 2010
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