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Nova zona de lleure
al Parc de la Sort

Al Parc de la Sort, al costat de la pista esportiva, s’ha 
adequat una zona de lleure amb una àrea de jocs infantils 
i s’ha habilitat un espai per fer-hi pícnic a disposició dels 
veïns de Riudoms. En aquests moments, s’està treballant 
per construir-hi també un espai de lleure per a gossos.
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En  e l  passa t  Bu t l l e t í 
d’Informació Municipal us 
parlava de com Riudoms 
s ’ h a v i a  c o n v e r t i t  e n 
un referent al Camp de 
Tarragona en tot allò que fa 
referència a la prestació dels 
serveis als ciutadans i a les 
activitats que s’organitzen al 

nostre poble.

Però aquesta capacitat de lideratge va molt més 
enllà, i prova d’això en són els resultats obtinguts 
en les darreres setmanes.

L’empresa Costa farà una important inversió 
de 5 milions d’euros.

Fruit de l’activitat que es porta a terme des de 
l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament 
de Riudoms, i com a resultat de l’assessorament 
tècnic que l’Ajuntament ha realitzat a l’empresa 
Costa Concentrados Levantinos, aquesta ha 
cregut viable la seva implantació empresarial al 
nostre poble.

La productora de la famosa orxata Costa 
està instal·lant a Riudoms una gran planta 
d’elaboració i envasat de cremes vegetals i 
orxates. Concretament, amb una inversió de 5 
milions d’euros, està equipant una nau de 5.000 
m  amb tecnologia avançada per portar a terme els 
diferents processos agroalimentaris. La previsió 
actual és que la planta entri en funcionament a 
finals d’aquest any i que en ella hi puguin treballar 
unes 20 persones.

En els darrers anys, Riudoms ha experimentat un 
creixement important en el sector agroalimentari, 
trobant-hi iniciatives molt rellevants, amb un 
alt volum de facturació i nombre significatiu de 
treballadors.

L’arribada de l’empresa Costa és una molt bona 
notícia ja que representa un salt qualitatiu en el 
sector agroalimentari. Sobretot quan, a més a més, 
es tracta d’una iniciativa empresarial capdavantera 
i sense cap mena de risc mediambiental.

Aquesta és només la primera de les fases 
d’implantació al nostre poble per part de l’empresa 
Costa Concentrados Levantinos, ja que al costat 
de la nau actual disposa de més espai per 
desenvolupar-hi projectes de futur que ja està 
estudiant.

Riudoms serà un dels 6 municipis del Camp 
de Tarragona amb fibra òptica

Per altra banda, Riudoms serà un dels 6 municipis, 
dels 132 del Camp de Tarragona, on l’empresa 
Movistar invertirà per instal·lar la xarxa de fibra 
òptica. 

Aquest és el resultat d’uns quants anys de peticions 
i gestions que van facilitar que, l’any passat, es 
realitzés una primera fase consistent en connectar 
Riudoms amb la xarxa principal de fibra òptica a 
través de la carretera de Reus.

Ara s’encara la darrera de les fases, i en els 
pròxims mesos, l’empresa Movistar començarà a 
estendre la xarxa de fibra òptica per tal d’oferir als 
veïns connexió a internet d’alta velocitat, d’entre 
20 i 30 vegades més ràpida que l’ADSL actual.

Com bé sabeu, aquesta és la nostra manera de 
treballar: discreció, dedicació i constància per 
poder concretar les diferents iniciatives positives 
per Riudoms i atraure recursos econòmics cap al 
nostre poble. 

Un Riudoms que, com dèiem, ha esdevingut un 
referent en el Camp de Tarragona.

   Josep M. Cruset Domènech    
Alcalde

Inversions molt importants per a Riudoms

COMPOSICIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

LEGISLATURA 2015 - 2019

Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat
Alcaldia, Governació, Agricultura

Xavier Gallego Seuba
xgallego@riudoms.cat
Urbanisme, Activitats, Medi 
Ambient i Nucli antic

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat
Festes

Maria Cros Torrents
mcros@riudoms.cat
Ensenyament, Política 
Lingüística, Joventut, Lleure, 
Informació Municipal

Jordi Domingo Ferré
jdomingo@riudoms.cat
Hisenda, Cultura, Casal Riudomenc, 
Participació i Transparència

Carles Garcia Jardí
cgarcia@riudoms.cat
Esports, Seguretat Ciutadana, Circulació

Montse Corts Vilaltella
mcorts@riudoms.cat
Benestar Social, Gent Gran, Ocupació i 
Formació, Protocol

Sergi Pedret Llauradó
spedret@riudoms.cat
Comerç Local, Promoció Econòmica, 
Serveis Públics

Mireia Massó Ametller
mmasso@riudoms.cat
Promoció Turística, Sanitat, Escola de Música

Pere Campíñez Salas
pcampinez@riudoms.cat
Regidor

Roser Torres Sanz
rtorres@riudoms.cat
Regidora

Jordi Ortiz Boria
jortiz@riudoms.cat
Regidor

Marcel·lí Garriga Masdeu
mgarriga@riudoms.cat
Regidor
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Es canvia la senyalització vial d’alguns carrers

Millores a l’espai per a gossos
En les últimes setmanes, la Brigada Municipal ha realitzat tasques 
de millora a l’espai per a gossos situat darrere la biblioteca. S’hi ha 
col·locat una tanca metàl·lica i s’hi ha instal·lat una porta per accedir-
hi. L’objectiu és que els gossos puguin anar sense corretja i moure’s 
lliurement per l’interior del recinte. 

D’altra banda, el Ple del dia 3 de març, va aprovar la supressió de 
la tarifa establerta per inscripció al cens municipal d’animals 
de companyia, per tant, la inscripció serà gratuïta a partir del 
proper mes de maig aproximadament. 

Manteniment de la roda de molí Nova barana d’accés a Sant Antoni

Per tal de millorar la seguretat viària, s’han realitzat canvis a la pintura vial de l’Avinguda del Prat, on s’han delimitat els 
dos carrils de circulació i s’ha habilitat aparcament a ambdós marges del carrer. També s’ha realitzat pintura vial als carrers 
més transitats de la urbanització Molí d’en Marc. S’han senyalitzat els carrils, els aparcaments i algunes zones i marques de 
seguretat. 

A finals de març, es va instal·lar una barana a les escales 
del Parc de Sant Antoni per tal de facilitar-ne l’accés a les 
persones d’edat avançada o amb dificultats de mobilitat. 
Aquesta iniciativa s’ha dut a terme arran de la petició d’un 
gran nombre de veïns.

La Brigada Municipal ha realitzat tasques de manteniment de la 
roda de molí situada a la rotonda d’entrada a la urbanització de 
Molí d’en Marc. En aquesta ocasió, s’han canviat els coixinets per 
millorar-ne el gir i s’ha fet un tractament amb pintura per millorar 
la conservació de la fusta.



Ajuntament de Riudoms4

n  febrer - març de 2016 n Núm. 109

Disfresses, balls i ressopons per celebrar el Carnaval

Els guanyadors del concurs de disfresses d’aquest anyEl diumenge es va celebrar el ball i el concurs de disfresses

El passat mes de febrer va tenir lloc, a la sala d’actes de la Casa 
de Cultura, una reunió informativa per als representants de les 
associacions locals sobre la posada en marxa de la pàgina web 
que actuarà d’agenda de les activitats organitzades per totes les 
entitats de Riudoms que s’hi vulguin adherir. 

L’ agenda  té  com 
a objectiu ser una 
eina de difusió de 
les activitats de les 
ent i tats,  a ix í  com 
un espai on poder 
consultar, de forma 
unificada i conjunta, els 
actes que s’organitzen 
a Riudoms al llarg de 
l’any, esdevenint així 
un portal de consulta 
de referència.

A partir del mes d’abril, la pàgina ja és operativa i es poden 
consultar tots els actes i les activitats que les entitats organitzen 
periòdicament, com també la informació de contacte de cadascuna 
d’elles. L’adreça de la pàgina és www.entitatsderiudoms.cat .

Nova pàgina web d’entitats de 
Riudoms

L’obra de Joan Guinjoan sona al 
Palau de la Música Catalana

Els actes de benvinguda van tenir lloc a la plaça de l’Om

El 24 de febrer, el Quartet Tana, una formació francesa especialitzada 
en música contemporània, va oferir un concert al Petit Palau del Palau 
de la Música Catalana on va incloure en el seu programa la interpretació 
del Quartet núm.1 de Joan Guinjoan, obra dedicada a Riudoms. 

Dies abans i durant la seva estada a Barcelona, el quartet va enregistrar 
aquesta obra per completar un CD monogràfic sobre Guinjoan i que 
s’editarà properament.

Una representació de Riudoms va assistir al concert

L’arribada de S.M. el Rei Carnestoltes va generar molta expectació 
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SETMANA SANTA 2016

La representació dels Quadres de La Passió va tenir lloc el dissabte 19 de març, on hi participen un centenar de voluntaris

La representació de l’Agonia té lloc al migdia del Divendres Sant

La processó del Retrobament en el moment d’arribar a la Plaça La tradicional cantada de Caramelles per celebrar la Ressurrecció



Ajuntament de Riudoms6

n  febrer - març de 2016 n Núm. 109

Recursos humans
Relació dels últims processos selectius per a la constitució de borses de treball per a la provisió de places a l’Ajuntament de Riudoms:

Acords més destacats del Ple de 3 de març
1/. Es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i 
per la Presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana, des de 
l’última sessió plenària.

2/. Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament 
de Riudoms i dels organismes autònoms per a l’exercici de 
2016.

3/. S’aprova la plantilla del personal laboral i funcionari de 
l’Ajuntament de Riudoms per a l’exercici de 2016. 

4/. Aprovació inicial del pressupost consolidat de l’Ajuntament 
de Riudoms per a l’exercici de 2016.

5/. Es dóna compte de la remissió de l’execució trimestral 
del pressupost de les entitats locals del 4t trimestre de 2015, 
mitjançant la plataforma del Ministeri d’Hisenda.

6/. Es dóna compte del compliment de període mig de pagament 

a proveïdors de les administracions públiques i de morositat, 
del 4t trimestre de 2015, mitjançant la plataforma del Ministeri 
d’Hisenda.

7/. Es dóna compte de l’aprovació definitiva del Compte General 
de l’exercici pressupostari de l’any 2014.

8/. S’aprova la proposta de nomenament de Jutge de Pau titular 
i de Jutge de Pau substitut de Riudoms.

9/ .  S’aprova la c lassi f icació de les Ent i tats Públ iques 
Empresarials i de l’Organisme Autònom del Patronat de la 
Fira de l’Avellana, de conformitat amb la Disposició Addicional 
Dotzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre.

10/. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 
Fiscal núm. 1, per supressió de la tarifa establerta per inscripció 
al cens municipal d’animals de companyia.

Estudis Preinscripció Període de matrícula
Educació Infantil (primer cicle) del 2 al 13 de maig de 2016 del 6 al 10 de juny de 2016
Educació Infantil (segon cicle), primària i 
secundària obligatòria

del 30 de març al 7 d’abril de 2016 del 13 al 17 de juny de 2016

Escola Municipal de Música de Riudoms del 25 d’abril al 13 de maig de 2016 del 27 de juny al 15 de juliol de 2016

Estat del procés D a t a  d e  f i n a l i t z a c i ó  d e 
presentació d’instàncies

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió 
d’una plaça en caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical 
i piano.

Finalitzat 7 d’octubre de 2015

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió 
de places d’auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc a 
temps parcial.

En tràmit 1 de març de 2016

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió 
de places amb caràcter temporal per cobrir necessitats essencials de 
professor/a de música de violoncel.

Finalitzat 3 de març de 2016

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió 
de places amb caràcter temporal d’auxiliar tècnic de cultura i festes.

En tràmit 14 de març de 2016

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça amb 
caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics.

En tràmit 12 d’abril de 2016

Calendari de preinscripció i matrícula per al curs escolar 2016-2017

Acords més destacats dels Plens 
extraordinari i urgent de 23 de març 

1/. Es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i 
per la Presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana, des de 
l’última sessió plenària.

2/. Es dóna compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a mig 
termini de l’Ajuntament de Riudoms per als exercicis de 2017-
2019.

3/. Aprovació inicial del Reglament del registre municipal 
d’entitats de Riudoms. 

4/. Aprovació del Compte General de l’exercici pressupostari 
de l’any 2014.
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Grup Municipal de CDC

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Millorem els canals d’informació

Un pressupost per a uns serveis de qualitat

En el Ple Municipal del 3 de març la CUP va 
presentar una moció perquè l’Ajuntament 
es comprometés a desenvolupar un Pla 
de Comunicació Local que regulés tots els 
canals informatius municipals, per tal de 
definir quines informacions tenen cabuda en 
cada espai (butlletí, pantalla digital, xarxes 
socials, eBando, agenda d’actes mensual i 
web). Proposàvem que aquest Pla tingués 
en compte les necessitats de les entitats i 
la ciutadania, per fer-lo el màxim participatiu 
i representatiu possible. En legislatures 
anteriors ja s’havien aprovat mocions 
semblants, com per exemple una perquè el 
Butlletí d’Informació Municipal estigués regit 
per un Consell de Redacció amb la presència 

de totes les forces polítiques, tot i que això 
encara no s’ha dut a terme. 
En aquest nou cas la moció no va ser 
aprovada pel vot negatiu del grup de govern. 
L’alcalde va defensar el seu posicionament 
contrari a aquesta proposta argumentant que 
“la responsabilitat de la comunicació és de 
l’equip de govern”. Una vegada més, CDC, 
sota el pretext de que com a partit de govern 
són els responsables de totes les accions 
de l’Ajuntament, es mostra contrari a establir 
mecanismes de participació ciutadana. 
Governar no és manar.
L’esperit d’aquesta moció, així com el de 
moltes altres que presentem la CUP, no 
és la de treure “poder” a l’equip de govern, 

sinó la de desenvolupar reglaments o 
mecanismes que comptin amb les aportacions 
de partits, entitats i ciutadania. Òbviament, 
el seu desenvolupament posterior serà 
responsabilitat del govern municipal.
Amb aquesta proposta preteníem millorar 
i aprofitar més els canals d’informació 
municipal. Per exemple: establint mecanismes 
per tal que les entitats, que a vegades tenen 
dificultats tècniques i econòmiques per fer 
arribar els seus actes a tota la ciutadania, els 
poguessin promocionar a la pantalla digital 
de la Plaça. O bé que, de manera regulada, 
els actes més importants de cada entitat 
estiguessin a l’agenda d’actes, ja que aquesta 
arriba a totes les cases.

En el darrer Ple Ordinari vam aprovar, amb una 
àmplia majoria, el Pressupost de l’Ajuntament 
de Riudoms per aquest any 2016. 
Aquest pressupost, que compta amb 
6.150.670,11 €, no només garantirà, sinó que 
augmentarà, la qualitat dels serveis municipals 
adreçats als veïns de Riudoms.
En aquest sentit, podem destacar els 870.000 
€ que es destinen a educació, els 370.000 € 
que es reserven per a Seguretat Ciutadana, 
els 165.000 € per a Cultura, els 153.000 
€ per a Esports, els 152.000 € a l’Activitat 
Lúdica i Festiva, els 118.000 € en Promoció 
Econòmica i Agricultura o els 85.000 € a 
Joventut i Lleure.
A més a més es destinaran uns 80.000 € en 

l’àmbit del Benestar Social, així com 37.000€ 
al Món Associatiu de Riudoms.
Per altra banda, es destinen recursos 
importants en la qualitat dels serveis bàsics, 
com ara els 490.000 € al servei de proveïment 
d’aigua potable i sanejament, 353.000 € 
a recollida d’escombraries, 160.000 € a 
enllumenat públic i 70.000 € a neteja viària.
Aquest pressupost segueix reduint 
l’endeutament municipal, deixant-lo al 
voltant del 49%, i per tant lluny del 110%, 
percentatge màxim que la norma permet als 
Ajuntaments.
Finalment, en el pressupost del 2016 es recull 
l’esforç econòmic per a la requalificació  de 
l’Ajuntament a una categoria administrativa 

superior. Aquest fet comportarà la creació 
de dues noves places, la d’Intervenció i la de 
Tresoreria, a ocupar per tècnics qualificats. 
Això, juntament amb un Pla de Formació 
dels treballadors, l’elaboració d’un catàleg 
de llocs de treball i la contractació de serveis 
especialitzats d’assessorament tècnic i jurídic, 
ajudarà a fer encara més eficient la gestió dels 
serveis que s’adrecen als ciutadans.
En definitiva, com a Equip de Govern hem 
portat a aprovació un pressupost que, sense 
posar en risc l’economia municipal, destini 
més de 6 milions d’euros a garantir i millorar 
els serveis que, des de l’Ajuntament, prestem 
als riudomencs.

Nota de la redacció:

Per aquest número no s’ha rebut l’article dels regidors d’aquest grup municipal, 
per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte.
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Es posa en marxa el Pla de 
Dinamització del Comerç Local

El diumenge 20 de març van 
tenir lloc dos actes relacionats 
amb la cultura japonesa. L’un 
va ser el 2n Torneig de Ground 
Golf i l’altre la Cerimònia del te 
japonès, un ritual tradicional de 
la cultura japonesa que consisteix 
en la preparació del te al voltant 
d’un grup reduït de persones i 
en un ambient tranquil. L’acte va 
anar a càrrec de la Sra. Haruyo 
Sato, arquitecta i mestra del te.

L’objectiu d’aquesta trobada era compartir una vetllada d’intercanvi 
cultural entre el Japó i el poble de l’arquitecte Antoni Gaudí, i que 
va comptar amb representants de la Delegació de Ground Golf 
de Tòquio i de la Casa Nippon de Catalunya. 

En el marc del Pla de Dinamització del Comerç Local de Riudoms 
que ha posat en marxa la Regidoria de Comerç Local i Promoció 
Econòmica, s’hi inclou un estudi dels hàbits de compra de 
les persones que tenen 
vinculació amb el poble. El 
seu objectiu és aprofundir 
en el coneixement del sector 
comercial i dels consumidors, 
per tal de generar accions 
positives, de millora i de 
canvi en el comerç local. 

Per aquest motiu, s’ha creat una enquesta totalment anònima 
per recollir, conèixer i analitzar aquests hàbits de compra dels 
consumidors. És per això que us animem a participar-hi, accedint 
al formulari en línia que s’ha posat a disposició de la gent que viu, 
treballa o visita freqüentment Riudoms i vol contribuir a millorar-ne 
el seu comerç. El trobareu a www.riudoms.cat .

Tast de cultura japonesa

Nou èxit de la Ruta de Tapes Gaudí
Un total de setze tapes són les propostes que es van presentar a 
la 5a Ruta de Tapes Gaudí que va tenir lloc els dos primers caps 
de setmana del mes de març. Un jurat, format per aficionats i 
especialistes del món gastronòmic, van considerar que les tres 
millors tapes d’aquesta edició van ser: 

1r.- “Avellaner” (Pastisseria Rovira)

2n.- “Tapa de Bosc” (Restaurant La Mola)

3r.- “Entrepà de calamars a la cullera” (Braseria Sant Antoni)

D’altra banda, els guanyadors dels vals són:

Misericòrdia Llurba Cristina Descarrega
Cristian Radelu Sílvia Mendoza
Antonio Zúñiga Magda Bladé
Susana Mestre Yolanda Conejero

Joan Carles Romero Adrià Pardo
Marilena Balan Mario Domingo

Pere Domínguez Ester Savall
Francesc Mestre José Gómez

Jornada de portes obertes a la Llar d’Infants “Picarols”

pressupostos

Des de principis de l’actual curs 2015/2016, la Llar d’Infants ha apostat per dur a terme una renovació pedagògica en alguns aspectes. 
Arran de l’interès de l’equip educatiu i de l’èxit de la formació que van rebre les educadores el passat setembre sobre “El quotidià a la 
llar d’infants: temps, espais i relacions”, s’ha optat per anar incorporant, de forma progressiva, noves iniciatives a les aules. 

Així doncs, els espais de la Llar s’han ambientat d’una forma més 
quotidiana per tal que els infants s’hi sentin com a casa. Mostra 
d’aquest fet es pot visualitzar ja a l’acollidora entrada de l’edifici. 
Però els canvis no es queden només en els espais, sinó també en 
la manera de treballar. Les activitats proposades aniran agafant, 
cada vegada més, un caire d’experimentació i descobriment per 
part dels infants, intentant treballar amb materials naturals i propis 
de l’entorn dels més petits. 

Durant aquest últim trimestre s’està treballant per posar en 
funcioanment l’aula de la llum, on els alumnes podran gaudir de 
l’aprenentatge a través d’ombres, llums, colors i formes. En relació 
a aquesta temàtica, el passat diumenge 10 d’abril, les famílies 
usuàries de la Llar d’Infants van poder gaudir d’un taller anomenat 
“Laboratori de la llum”, el qual va ser un tast a aquesta nova forma 
d’aprenentatge. 

D’altra banda, el proper dimarts 26 d’abril a les sis de la tarda hi 
haurà una jornada de portes obertes a la Llar d’Infants per tal que 
els futurs alumnes i les respectives famílies puguin conèixer les 
instal·lacions i la metodologia d’ensenyament.

Els premis es van lliurar el dilluns 11 d’abril

L’entrada de la Llar d’Infants presenta un nou aspecte


