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El programa “Divendres” 
de TV3 visita Riudoms

El programa de les tardes de TV3, “Divendres”, va emetre des de Riudoms durant els dies 7, 8 i 9 de novembre. 
Així, la plaça de l’Església es va convertir en el plató des d’on l’Espartac Peran va mostrar els productes i 
particularitats locals, i també va entrevistar persones rellevants vinculades amb el nostre poble.



Ajuntament de Riudoms2

n  octubre - novembre de 2016 n Núm. 113

Edita:
Ajuntament de Riudoms

C. Major, 52   43330 Riudoms
www.riudoms.cat

ajuntament@riudoms.cat
977 85 03 50

Fotografia:
Ajuntament de Riudoms

Josep M. Font

Impressió:
Impremta Pagès

Dipòsit legal: T-167/03

Tirada: 2.500 exemplars

DIsTRIbucIó gRATuïTA

Aquests darrers dies hem 
pogut seguir a la premsa 
com l’Estat ha acceptat 
la petició de 60 municipis 
del Camp de Tarragona 
per tal que s’augmenti de 
manera significativa el valor 
cadastral de les propietats 
dels seus termes municipals. 
Aquest augment de valor 

implicarà que els seus ciutadans paguin també, 
entre altres impostos, més IBI, més Plusvàlues i 
més Impostos de Transmissions Patrimonials.

En canvi, des de l’Ajuntament de Riudoms no 
hem demanat aquest augment, i fins i tot, aquest 
darrer any hem aplicat una rebaixa de l’IBI.

De fet, en els últims anys hem aplicat polítiques 
de contenció fiscal i bona part dels impostos 
i taxes s’han mantingut congelades, sense 
augmentar així la pressió econòmica als veïns 
de Riudoms.

A més, hem introduït importants bonificacions 
que encara poden rebaixar més el que paguen 
els riudomencs.

Aquesta realitat, molt més favorable als ciutadans 
que a altres municipis, és possible gràcies a la 
prudència econòmica en la gestió municipal, fet 
que es trasllada de manera directa en benefici de 
tots i cadascun dels veïns de Riudoms.

   Josep M. cruset Domènech    
Alcalde

Les taxes i els impostos a Riudoms

Bonificació del 100% dels costos per tràmits • 
d’alteracions cadastrals per canvis de cultiu.

Bonificació del 100% dels costos dels certificats • 
d’empadronament o convivència per a subvencions 
o beneficis fiscals dels serveis municipals.

Bonificació del 100% de la taxa d’obres en aquells • 
casos de minusvalia sobrevinguda i per la qual es 
duguin a terme obres menors d’adaptació de la 
primera residència de l’afectat.

Bonificació del 100% de la taxa d’obres per • 
aquelles persones majors de 65 anys, que per 
motius de mobilitat reduïda degut a l’edat realitzin 
obres menors d’adaptació de la cambra de bany 
de la primera residència.

Bonificació del 100% de la taxa d’obres per a les • 
obres d’instal·lació d’ascensor en edificis preexistents 
per raó de millorar l’accessibilitat a habitatges.

Bonificació del 100% de la taxa d’obres per • 
construcció d’hivernacles d’ús agrícola.

Bonificació del 100% de la taxa per obres menors • 
de condicionament d’establiments comercials en 
el nucli urbà.

Bonificació del 100% de la taxa per obres menors • 
destinades a l’obertura de nous establiments 
comercials en el nucli urbà.

Bonificació del 20% de la taxa de clavegueram a • 
favor de  famílies nombroses o monoparentals.

Bonificació del 20% de la taxa d’escombraries a • 
favor de  famílies nombroses o monoparentals.

Bonificació del 100% en la recollida domiciliària • 
per a gent d’edat avançada (amb informe previ 
dels Serveis socials).

Bonificació del 70% de la taxa de subministrament • 
d’aigua sobre la tarifa del 1r tram a favor de 
famílies nombroses o monoparentals

Bonificació del 90% de la taxa de subministrament • 
d’aigua sobre la tarifa  del 1r tram a favor de majors 
de 65 anys, en situació desafavorida.

Bonificació del 50% de la taxa de subministrament • 
d’aigua sobre la tarifa  del 1r tram a favor de 
persones amb minusvalia en grau igual o superior 
al 65%.

Bonificació del 50% de l’IBI, en els immobles • 
objecte de l’activitat de construcció i promoció 
immobiliària, per obra nova o rehabilitació.

Bonificació del 50% de l’IBI, durant tres anys, a • 
l’atorgament d’habitatge de protecció oficial.

Bonificació del 95% de l’IBI, als béns rústics de • 
les cooperatives agràries.

Bonificació del 10% de l’IBI, als béns immobles • 
urbans a favor de famílies nombroses.

Bonificació del 100% de l’impost de circulació en • 
els vehicles amb una antiguitat igual o superior 
a 25 anys.

Bonificació del 100% de l’impost de circulació en • 
els vehicles catalogats com a històrics.

Bonificació del 50% de l’impost de circulació en • 
els vehicles que funcionen exclusivament amb 
energia elèctrica o que disposin de motor híbrid.

Bonificació del 10% de l’impost de construccions • 
en obres d’adaptació o modificació d’elements per 
eliminar barreres arquitectòniques. 

Bonificació del 20% de la plusvàlua (impost sobre • 
l’increment del valor dels terrenys urbans) en 
transmissions de l’habitatge habitual per causa de 
mort quan el beneficiari sigui descendent, cònjuge 
o ascendent.

Bonificació del 95% de l’IAE a les cooperatives i • 
societats agràries de transformació

Preu reduït de l’Escola de Música per alumnes de • 
famílies nombroses o monoparentals.

Preu reduït per l’ús d’Equipaments Esportius • 
per entitats sense ànim de lucre o declarades 
d’utilitat pública.

Bonificacions disponibles per l’any 2017: (per acollir-s’hi cal tramitar la petició corresponent)
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Habilitada una zona per a gossos     
al parc de la Sort

Al nou parc de la Sort, s’ha construït un espai lúdic per a gossos amb 
elements d’agility per fomentar l’educació, la sociabilitat i l’educació 
d’aquests animals de companyia. Pròximament, també s’hi col·locarà 
l’enllumenat i un abeurador. 

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

L’Ajuntament adquireix una màquina 
per detectar fuites d’aigua

Des de fa unes setmanes, la Brigada Municipal utilitza una màquina 
per detectar possibles fuites d’aigua que es poden produir a la xarxa 
general de canalització. D’aquesta manera, es pretén evitar la pèrdua 
innecessària d’aigua. Així mateix, també s’ha fet el manteniment de 
les clavegueres de la zona de la Via Romana. 

La Brigada Municipal realitza tasques de manteniment a diversos espais
En els últims mesos, la Brigada Municipal ha fet tasques de manteniment a tota la xarxa de camins municipals amb la picadora amb la 
voluntat d’aplicar la menor quantitat d’herbicida als marges. També s’han restaurat els bancs ubicats a la plaça de l’Arbre. D’altra banda, 
s’ha iniciat la temporada d’esporga dels arbres que hi ha als espais verds del municipi.
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Festes quinquennals en  
honor al beat bonaventura

Del 19 al 28 de novembre, els carrers de Riudoms es van 
guarnir per celebrar les Festes quinquennals en honor al Beat 
Bonaventura. Més enllà dels actes religiosos, també es van dur a 
terme altres activitats de caràcter cultural. Així, el dissabte 26 de 
novembre, va tenir lloc, al Saló de Plens de l’Ajuntament, l’acte de 
reconeixement al fotògraf Víctor Martínez Cisterna per la cessió 

del seu fons fotogràfic. Al migdia, la Cobla Reus Jove va posar el 
toc musical amb la ballada de sardanes a la plaça de l’Església, 
i a la nit, es va fer la 4a Movember Beat Party al Local Jove per 
recaptar fons contra el càncer de pròstata i testicular. El mateix 
dia, al Casal Riudomenc, es va representar l’obra «Avui no sopem» 
de Jordi Sánchez.

Festa d’Homenatge                
a la Vellesa

Foto de família dels assistents a l’acte d’homenatge

Com és tradició, en el marc de les Festes en honor al 
Beat Bonaventura, se celebra la festa d’Homenatge 
a la Vellesa. 

Aquest any va tenir lloc el matí del diumenge 27 de 
novembre, durant el qual es va dur a terme la missa en 
honor als homenatjats, seguida del concert a càrrec dels 
alumnes de l’Escola Municipal de Música de Riudoms. 
Tot seguit, es va celebrar un dinar de germanor a la 
Sala Multiús del Casal Riudomenc, on els riudomencs 
de major edat van tallar el pastís de celebració.

Més d’un centenar de persones van assistir a aquesta 
trobada anual que vol reconèixer els riudomencs 
majors de 82 anys. 
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La Festa de l’Oli Nou 
arriba a la 13a edició

El diumenge 13 de novembre va tenir lloc la 
13a Festa de l’Oli Nou a les instal·lacions de la 
Cooperativa Agrícola de Riudoms. 

Més de mil set-centes persones van participar en 
aquesta festa que inclou un esmorzar popular per 
poder degustar l’oli produït a Riudoms aquest any 
i que s’emmarca dins la DOP Siurana.

A més, al carrer Salvador Espriu, es va fer la 7a 
Trobada d’intercanvi de plaques de cava. 

Els carrers del poble es van guarnir per celebrar les festes quinquennals
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Riudoms va acollir, el dijous 20 d’octubre, l’acte 
conjunt d’inauguració de les Aules d’Extensió 
Universitària per a la gent gran, que coordina 
la Universitat Rovira i Virgili a tot el Camp de 
Tarragona i a les Terres de l’Ebre.

Els assistents van poder gaudir de la xerrada de 
la Dra. Maria Isabel Miró, titulada “Tots aprenem 
de tots”, així com de les intervencions del Rector 
de la Universitat, el Dr. Josep Anton Ferré, la 
coordinadora de les Aules d’Extensió Universitària, 
Anna Isabel Serra, i, per part del consistori, de la 
Regidoria de Formació, Montse Corts, i l’Alcalde, 
Josep M. Cruset.

D’aquesta manera, s’enceta un nou curs d’aquesta 
activitat emmarcada dins el programa de formació 
per a la gent gran proposat des de l’Ajuntament al 
nostre municipi.

Acords més destacats del Ple 
extraordinari de 28 de setembre

Recursos humans
L’Ajuntament de Riudoms ha convocat els següents processos selectius 
per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places 
amb caràcter temporal en relació al següent lloc de treball:

- Operari de Serveis d’electricitat de la Brigada Municipal

El termini de presentació d’instàncies finalitza el 27 de desembre 
de 2016.

La informació relativa a aquests processos selectius està publicada 
a la web de l’ajuntament: www.riudoms.cat i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament.

Inaugurada la nova temporada de 
L’Hora del conte a la biblioteca

1/. Donar 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 de la modificació de les ordenances fiscals per 
a l’exercici de 2017.

3/. Donar compte de l’enviament de les línies fonamentals dels 
pressupostos de les entitats locals de l’exercici de 2017 al 
Ministeri d’Hisenda.

Riudoms acull l’acte institucional d’inauguració de les                              
Aules d’Extensió Universitària de la URV

L’Ajuntament inicia el cicle de 
xerrades “Entre tots eduquem”

L’Ajuntament de Riudoms ha programat un cicle de xerrades 
trimestrals per a famílies i professionals de l’educació, amb el nom 
d’«Entre tots eduquem», que pretén tractar temes d’interès relacionats 
amb l’entorn dels infants i joves. 

Les conferències aniran a càrrec d’experts en l’àmbit de l’educació i 
de la salut, i les temàtiques s’han escollit en funció de les propostes 
que el Consell Escolar Municipal ha traslladat a partir de les inquietuds 
de les famílies i dels centres educatius.

Gairebé un centenar de persones van assistir a la primera xerrada 
“Posar límits-negociar amb els fills”. Aquesta va tenir lloc el dimarts 
15 de novembre a la Sala Multiús del Casal Riudomenc i va anar a 
càrrec de l’assessor educatiu Joan Carles Folia. 

La nova temporada de L’hora 
del conte, que coordina el 
Grup Municipal de Lectura 
c o n j u n t a m e n t  a m b  l a 
Biblioteca Pública Municipal 
Antoni Gaudí, va arrencar el 
dissabte 15 d’octubre amb 
una sessió de contes a càrrec 
de l’“Estrella i els contes” i 
amb un taller de com explicar 
contes als infants.

Per al curs 2016-2017, s’han previst un total de vint-i-tres sessions, 
entre les quals n’hi haurà en anglès gràcies al conveni de col·laboració 
amb la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta activitat té lloc tots els 
dissabtes no festius a les dotze del matí i està dirigida a infants de 
3 a 8 anys.

Vols gestionar el bar del           
Casal Riudomenc?

si estàs interessat a gestionar el bar, situat a la planta 
baixa del Teatre Auditori del casal Riudomenc, pots passar 

per les oficines de l’Ajuntament de Riudoms i obtenir la 
documentació explicativa de les condicions del lloguer.
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Grup Municipal de CDC

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Quan l’oposició construeix

L’estil de cadascú. Nosaltres: treballar, treballar i treballar.

Des de fa uns anys CDC defensa el lema “en 
positiu” (utilitzat a la campanya del 2007) com 
una bona manera d’actuar des del govern. Al 
darrer Ple ens hagués agradat constatar aquest 
comportament, però no va ser ben bé així.

La nostra tasca és fiscalitzar l’acció de govern 
i fer una oposició constructiva. És per això que 
vam presentar cinc mocions, tres de les quals de 
caire municipal, amb un total de catorze propostes 
concretes enfocades a millorar la gestió de la 
deixalleria, la recollida selectiva i la recollida de 
“trastos”. El resultat? Totes tres mocions van ser 
rebutjades per part de l’equip de govern.

Què proposem en dites mocions? Per exemple: 
que totes les àrees de contenidors siguin 
completes (cinc fraccions) per tal que tots els 

veïns tinguin la mateixa facilitat i disponibilitat 
a l’hora de reciclar. Proposem millorar les 
instal·lacions de la deixalleria, millorar la 
gestió dels residus que s’hi recullen i complir 
la normativa vigent (que a data d’avui encara 
s’incompleix). Finalment també proposem 
millorar la recollida de trastos i informar 
degudament la població sobre aquest conjunt 
de serveis per tal que els ciutadans en puguin 
fer un millor ús.

Durant el debat de les mocions vam 
comprovar la nul·la capacitat d’autocrítica 
de l’equip de govern, sense cap voluntat 
de reconèixer els aspectes en els quals 
encara hem de millorar, intentant convèncer, 
sense èxit, al públic assistent i als partits de 
l’oposició que les mocions presentades “no 

s’ajustaven a la realitat” o que les propostes 
eren innecessàries perquè, segons ells, ja 
es duen a terme. 

El govern municipal acostuma a adoptar 
una actitud defensiva vers les propostes que 
realitzem, fet que dificulta part de la nostra tasca 
i, de retruc, impossibilita que govern i oposició 
puguem treballar conjuntament certs aspectes 
municipals. Hem comprovat que des de l’inici 
de lesgislatura no hi ha diàleg i tampoc veiem 
perspectives de millora, sobretot perquè es fa 
difícil parlar amb algú que no vol escoltar.

Des d’aquest mateix espai i en diversos plens 
ja hem expressat reiteradament problemes de 
planificació i gestió en el dia a dia del govern 
del nostre municipi. En volem destacar i afegir 
a la ja llarga llista tres més:

La gimcana de cotxes
Riudoms va formar part d’una gimcana de cotxes 
de gamma alta. Perfecte, és una activitat que 
promociona Riudoms i uns 200 participants van 
visitar l’Epicentre Gaudí. Ara bé, per què no es va 
anunciar prèviament aquesta activitat? i per què es 
va permetre que els cotxes ocupessin l’espai públic 
de la Plaça de l’Arbre quan a escassos metres hi 
ha un aparcament públic? Paradoxalment, mentre 
que això es permet, es limita que els infants i els 
joves del poble juguin a pilota o vagin en bicicleta 
per les places del poble.

La temporada tardor-hivern del Casal 
Riudomenc
Com és que el díptic que anuncia la planificació 
de la temporada es reparteix a finals d’octubre 
quan inclou espectacles que s’han realitzat 
durant les 3 primeres setmanes d’octubre? O 
és mala planificació (es reparteix tard) o és 
mala gestió (es “gasta” una pàgina del díptic 
en anunciar una cosa que ja ha passat)

El tall de subministrament elèctric del 13 
de novembre
És de sentit comú que el diumenge que la 
Cooperativa Agrícola celebra la Festa de l’oli, un dels 
dies de l’any que Riudoms rep més visitants, es talli 
el subministrament elèctric a bona part del poble?

El govern municipal ho anuncia 2 dies abans. 

Mentrestant, la companyia Endesa comunica 
a un empresari afectat que és un manteniment 
planificat i que l’Ajuntament no hi havia posat 
objeccions.

I, a més a més, a tall de recordatori, seguim:

- sense consell de redacció dels mitjans de 
comunicació públics de Riudoms

- sense “liquidar” els comptes de l’any 2015

- sense ROM (Reglament Orgànic Municipal)

Mentrestant, el poble va de “festa en festa”... un 
tipus de gestió que ja comença a donar clars 
símptomes d’esgotament i que cada dia hi ha 
més veus de riudomencs i riudomenques que 
així ho manifesten.

Des del primer dia, la prioritat de l’Equip de 
Govern ha recaigut en el compromís amb 
Riudoms i per tant, en el compliment del 
programa electoral en què molts vàreu confiar. 
Després d’un any i mig, el treball constant ha 
fet avançar notablement algunes de les línies 
que s’hi reflectien.

En aquest sentit, actualment estem treballant 
en tres àrees de vital importància:

1. Preparar els estudis previs per a les 
grans accions d’aquest mandant. El 
Programa de Revitalització del Nucli Antic, 
el Pla de Dinamització del Comerç Local, 
el Pla d’Inversions 2017 o el Programa 
de Dinamització Social i Juvenil, en són 
uns quants exemples. Tots ells quedaran 
enllestits en els pròxims mesos.

2. Preparar les decisions econòmiques per 
fer possible les inversions dels pròxims 
anys, tant pel que fa a les aportacions 
econòmiques per part de l’Ajuntament com 
per les subvencions d’altres administracions 
i que, en conjunt, finançaran les millores que 
portarem a terme.

3. Optimitzar l’estructura municipal. 
Millorar l’estructura interna de l’Ajuntament 
per ser més eficients i respondre de manera 
més ràpida a les necessitats del dia a dia i 
a les noves exigències legals que fixen les 
administracions superiors als ajuntaments.

La magnitud d’aquesta feina, juntament amb 
el dia a dia, és enorme. Però des de l’Equip de 
Govern tenim molt clara la manera de fer-ho 
possible: treballant-hi, treballant-hi i treballant-hi. 

Tot i així, és habitual que als Plens Municipals 
l’oposició passi, sense aprofundir, els temes 
de gran transcendència pel poble i en canvi 
intenti obrir polèmiques i debats, més aviat de 
caire oportunista, sobre temes de poca o nul·la 
transcendència pels ciutadans.

Evidentment, des del Govern Municipal, 
els hi facilitem tota la informació que ens 
demanen sense entrar en les polèmiques 
que res aporten.

En temps d’escassetat de recursos, només 
l’esforç dóna resultats. Per això, encara que 
ho intenten, no ens distrauran d’allò que ens 
demaneu: treballar per fer avançar el poble 
de Riudoms.

Planificar i gestionar
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Resultats de la Consulta Fira de l’Avellana 2016
Un any més, durant els dies de la 36a Fira de l’Avellana, s’ha realitzat la consulta ciutadana adreçada als veïns de Riudoms amb la 
finalitat que aquests expressin la seva opinió sobre diferents temes de caràcter local. En aquesta ocasió, l’Ajuntament va exposar quatre 
propostes relacionades amb les tradicions i actes festius, el nucli antic, la circulació i les entitats locals. 

1) Molts municipis del nostre entorn tenen com a element principal 
de les seves festes majors un seguici popular amb diferents 
elements festius, com ara balls tradicionals, bestiari, i altres 
expressions de cultura popular. Creus que aquest és un projecte 
interessant a desenvolupar progressivament durant els pròxims 
anys a Riudoms?

2) El nucli antic és el cor d’un poble. En aquesta legislatura és una 
prioritat municipal la seva modernització, tant des del punt de vista 
urbanístic, com del comercial, social i lúdic. Per finançar-la es 
pot fer amb els impostos dels riudomencs o amb l’endeutament 
municipal. L’Ajuntament de Riudoms té un endeutament molt per 
sota del màxim permès i per això, com es va fer en les obres del 
Casal Riudomenc, si és necessari pot augmentar-se, sempre 
respectant els límits legals establerts.

Per tant, quina és, segons la teva opinió, la millor manera de fer a 
Riudoms la inversió al Nucli Antic?

3) La reduïda amplada de l’Avinguda Pau casals fa que quan s’hi 
troben dos vehicles de grans dimensions s’hi complica la circulació 
i, en algunes ocasions, aquests malmeten part dels balcons de 
les cases del carrer. Aquesta situació s’evitaria si no es deixessin 
circular vehicles de grans dimensions per aquest punt del poble, 
però al fer-ho, es perdria una de les dues parades d’autocar del 
servei de transport públic, quedant operativa només la situada 
a l’antiga bàscula-Plaça del Portal.

Creus que s’ha d’evitar la circulació de grans vehicles per l’Av. de 
Pau Casals?

4) Riudoms té una potent xarxa d’entitats locals que són un 
dels puntals de l’activitat social del nostre poble. L’Ajuntament de 
Riudoms anualment col·labora econòmicament amb aquestes 
entitats per tal que duguin a terme els seus projectes. 

Aquest any obrim una línia addicional de col·laboració amb les 
entitats, ajudant amb una dotació econòmica extra de 1.000 € a 
cadascun dels quatre projectes que siguin de més interès pels 
riudomencs.

Quins són els projectes que creus més interessants per 
Riudoms i que, per tant, han de comptar amb el recolzament 
econòmic addicional de l’Ajuntament?

Projectes guanyadors de les entitats locals:

- Ajuda psicosocial i econòmica als afectats de càncer i a les seves 
famílies (Lliga Contra el Càncer)

- Programa de suport econòmic per al transport de les persones 
amb discapacitat de Riudoms (Associació El Trencadís)

- Instal·lació d’un aparell desfibril·lador al local social dels jubilats 
(Associació de Jubilats i Pensionistes de Riudoms)

- Camp de treball i convivències per a adolescents i joves 
(Parròquia de Sant Jaume Apòstol)

Núm. de vots


