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DIsTrIbuCIó grATuïTA

Des de sempre hem entès 
que l’Ensenyament és un 
dels pilars fonamentals si 
un municipi vol oferir les 
màximes oportunitats a les 
famílies que hi viuen.

É s  p e r  a i x ò  q u e  a 
Riudoms dest inem una 
part molt important dels 
pressupostos municipals a 

diferents àmbits relacionats amb l’ensenyament. 
Concretament cada any hi destinem de manera 
directa més de 800.000€, entre els que destaquen 
els 300.000€ per la Llar d’Infants, els 186.000€ pel 
Menjador Escolar, els 125.000€ pel manteniment 
de centres educatius i els 250.000€ per l’Escola de 
Música. I, a aquesta xifra, encara faltaria afegir-
hi els més de 70.000€ que el Consell Comarcal 
destina a les Beques Menjador, ja que aquesta 
administració gestiona els Serveis Socials a 
Riudoms per delegació de l’Ajuntament.

Per altra banda, a mesura que avança el mandat, 
anem fent realitat els compromisos que vam 
adquirir en les darreres eleccions municipals. 
En aquest sentit, ja hem actualitzat el Projecte 
de Centre de la Llar d’Infants, hem remodelat la 
cuina de l’Escola Beat Bonaventura, hem ampliat 
les beques als millors expedients de l’Institut 
per facilitar l’accés a la Universitat o estudis 
superiors i hem potenciat el projecte Aula Oberta 
de l’Institut.

Però ara, a més a més, i després de molt de 
temps de treballar-hi, ja us podem confirmar una 
nova feina feta: el curs vinent s’oferirà un nou 
Cicle de grau Mitjà a l’Institut, concretament 
el d’Activitats Comercials.

Aquesta és una excel·lent notícia, no només 
perquè juntament amb l’Institut hi hem dedicat 
molts esforços, sinó perquè ampliem l’oferta 
formativa per als joves del poble, obrint noves 
oportunitats per aquells que vulguin estudiar 
sense moure’s de Riudoms.

Per altra banda, i tal com també ens havíem 
compromès, ja tenim al pressupost d’aquest any 
els diners per a fer una pista poliesportiva al pati 
de terra de les Escoles Velles i a la vegada hem 
treballat amb les dues escoles de Riudoms l’edició 
de material pedagògic relacionat amb la figura del 
fill il·lustre Antoni Gaudí.

I finalment, tenim molt avançades les negociacions 
amb el Departament d’Ensenyament per tal de 
poder dotar l’Escola Beat Bonaventura d’un 
recinte esportiu cobert. 

En definitiva, quan encara no hem superat l’equador 
d’aquesta legislatura, ja tenim molta feina feta a 
favor de l’Ensenyament del nostre poble.

   

Josep M. Cruset Domènech    

Alcalde

Avançant feina en l’àmbit de l’Ensenyament

COMPOSICIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS
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

Escombraries



Ajuntament de Riudoms 3

n  febrer - març de 2017 n Núm. 115

Pressupost 2017

6.150.641,84 €

L’Ajuntament es fa càrrec del manteniment i neteja de 
les escoles, així com de la climatització i de la llum.

Conservació escoles
125.000 €

Llar d’infants
300.000 €

La Llar dóna servei a 67 famílies i compta amb un equip 
format per 1 directora, 5 educadores i 2 auxiliars.  

Menjador escolar
186.000 €
Durant el curs, se serveixen 40.000 dinars amb un 
equip d’1 coordinadora, 2 cuineres i 10 monitores.

Escola de Música
250.000 €

S’ofereix formació de 6 instruments a través de 9 
professors que donen classe a 127 alumnes de 5 
a 18 anys.

30 entitats de Riudoms 
reben una col·laboració 
econòmica per desenvolupar 
la seva activitat habitual.

Ajut a les entitats
57.500 €

Aquest servei inclou la 
recollida i tractament de 
3.700 tones d’escombraries, 
la neteja viària i la gestió de 
la deixalleria.

Escombraries
430.000 €

Aigua potable
518.000 €
283.000 € són pel subministrament d’aigua, 52.000 
€ per la millora de la xarxa i 183.000 € per impostos 
que es paguen a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Aquesta xifra es complementa amb 190.000 € 
addicionals que aporta el Consell Comarcal.

Serveis Socials
51.000 €

Enllumenat públic
182.000 €

La il·luminació dels espais públics es fa mitjançant els 
més de 2.000 punts de llum, els quals s’han substituït 
en els darrers anys per bombetes de baix consum.

Parcs i jardins
78.000 €
L’esforç dels darrers anys ha portat que Riudoms 
sigui reconegut amb el premi Vila Florida 2016.

Reducció d’endeutament
470.000 €

En els darrers anys, l’Ajuntament ha reduït de manera 
molt considerable el seu endeutament, deixant-lo amb 
un dels índexs més baixos de les darreres dècades. 

Seguretat ciutadana
372.000 €

La Guàrdia Municipal està formada per 1 coordinador i 10 
agents els quals fan el servei amb 2 cotxes patrulla.

Festes
188.000 €
L’ampli calendari lúdic i festiu 
de Riudoms compta amb el 
suport econòmic necessari 
per garantir la seva qualitat.

Cultura i Casal Riudomenc
390.000 €

En aquest àmbit hi trobem, entre altres, els 45.000 € per la 
Biblioteca Municipal, els 135.000 € per promoció cultural 
i els 180.000 € pel Teatre del Casal Riudomenc.

Aquesta  x i f ra  permet 
programar les activitats 
lúdiques anuals destinades 
als infants i  joves de 
Riudoms.

Joventut
71.000 €

Riudoms compta amb unes àmplies instal·lacions 
esportives que acullen durant l’any diverses desenes 
de milers de visitants, ja sigui esportistes com públic.

Esports
165.000 €

Promoció econòmica i Comerç
130.000 €

Aquest any es desplega el Pla de Dinamització del 
Comerç Local, el qual compta amb una assignació 
econòmica important per a la seva implementació.

Agricultura
25.000 €
Mantenir en bon estat l’extensa xarxa de camins 
agrícoles és fonamental per facilitar l’explotació agrícola 
del terme municipal.

Nucli antic
60.000 €
Aquesta quantia es complementarà durant aquest 
any amb els recursos necessaris per fer les obres 
de millora de diferents carrers del nucli antic.

Aquestes xifres equivalen al pressupost aprovat a començament d’any, 
i aniran sent modificades a mesura que es tingui garantit el finançament 
necessari per a noves actuacions. Per exemple, a hores d’ara ja 
s’han d’incorporar 240.000 € addicionals, aportats per la Diputació de 
Tarragona, destinats a les obres de reforma total del carrer Major.
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Presentació del Pla de Dinamització del Comerç Local
El divendres 24 de març, la regidoria de Comerç Local i Promoció 
Econòmica va presentar els resultats del Pla de Dinamització del 
Comerç Local en un acte públic celebrat a la Sala Multiús del 
Casal Riudomenc.

El desenvolupament d’aquest Pla s’ha basat en l’anàlisi integral 
de la situació que viu el comerç de Riudoms i la proposta d’un 

Pla d’acció amb sis línies estratègiques de treball que engloben 
quaranta-dues accions a implementar en els pròxims anys. 

Per elaborar aquest document, s’ha comptat amb la implicació dels 
comerciants a través de grups de treball i d’entrevistes personals 
als propietaris i treballadors dels establiments comercials del poble, 
així com d’enquestes sobre els hàbits de compra.

- Conèixer en profunditat i analitzar l’oferta i la 
demanda comercial existent al municipi.

- Diagnosticar mancances i detectar 
potencialitats: possibilitats i noves oportunitats 
per al comerç local.

- Dissenyar propostes d’actuació concretes i 
factibles de foment, dinamització i consolidació 
del sector.

- Dotar el comerç local d’eines per millorar la seva 
competitivitat.

- Potenciar els avantatges competitius del 
municipi i aprofitar els seus recursos endògens.

- Fomentar la participació activa i dinàmica del 
sector en el full de ruta resultant.

Objectius del Pla

1. Vertebració del sector i treball en xarxa: relació del sector comercial amb altres agents locals

2. Impuls a la formació del sector: programa formatiu al sector; benchmarking i bones pràctiques

3. Millora de la competitivitat del comerç local: identificació del comerç local i del producte local; modernització i creació 
d’establiments; nucli antic

4. Dinamització comercial: campanyes, ofertes i promocions; nous esdeveniments

5. Millora de l’espai urbà (urbanisme comercial i mobilitat): senyalització i mobilitat; aparcament; amabilització comercial

6. Promoció econòmica: producte local, turisme i grans esdeveniments

Línies estratègiques de treball

Establiments comercials a 
riudoms, segons tipologia CCAE-
2009, a març de 2016

A Riudoms, predominen els establiments  
de fleca i pastisseria; de peces de vestir; 
d’articles de papereria i periòdics; de 
flors, animals de companyia, llavors i 
fertilitzants; i els de comerç al detall no 
especialitzat com són els supermercats.
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La sisena edició de la ruta de Tapes 
Gaudí reparteix més premis

Un total de tretze establiments de restauració de Riudoms van 
participar en la VI edició de la Ruta Tapes Gaudí que es va fer del 3 
al 5 i del 10 al 12 de març. Els establiments guanyadors dels premis 
a les millors tapes són:

1r Premi.- “Hipòtesi de Gaia” (Pastisseria Rovira)

2n Premi.- “Trompetes de gamba” (Padel Pergolas)

3r Premi.- “Cruixent de pollastre” (Taperia La Placeta”) / “Croqueta 
supercrunchy” (El Rostidor) / “Bacallà a la braseria” (Braseria 
Sant Antoni)

- Tapa més popular: “Cruixent de pollastre” (Taperia La Placeta)

Característiques del comerç de riudoms

Any d’obertura

Dies d’obertura

En els últims tres anys, el seu negoci...

El dilluns 3 d’abril es van repartir els premis als establiments 
i als participants guanyadors d’un val de 30 €.

Segons les dades obtingudes, un terç dels comerços de Riudoms són 
d’abans del 1975 i un altre terç dels últims sis anys. Més de la meitat 
dels establiments obren sis dies a la setmana, de dilluns a dissabte 
però tanquen el dissabte a la tarda. 

Segons els botiguers de Riudoms, els mesos amb més vendes són 
l’abril i, sobretot, el desembre, seguits del juny i del setembre.

Els dies de la setmana que es ven més són els divendres i els 
dissabtes. I la majoria de vendes es produeixen a partir de mig matí 
fins a les 14 h i a partir de les 19 h de la tarda.

Pel que fa a l’evolució recent del negoci, la majoria de comerciants 
coincideixen en el fet que les seves vendes han incrementat en els 
últims tres anys.

Temporalitat de les vendes
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Salut, benestar i noves tecnologies 
als Cursos de Formació

En el primer trimestre de l’any, s’han realitzat diversos tallers 
destinats al benestar i a la salut de la gent gran, entre els quals el 
“Mou-te amb salut”, el “Taller de memòria, risoteràpia i relaxació” i 
el “Cuidem al cuidador”, i un altre per aprendre a utilitzar les eines 
bàsiques del telèfon mòbil.

Els infants, juntament amb les seves famílies, participen als tallers per preparar el nou seguici de la Festa Major. 

Comencen les activitats per fer vibrar la Festa Major de Sant Jaume
El divendres 17 de març es van iniciar els tallers que s’han programat 
per preparar les novetats de la Festa Major de Sant Jaume que 
tindrà lloc del 21 al 23 de juliol. Aquestes activitats, adreçades a les 

famílies, tenen per objectiu que cada infant pugui elaborar el seu 
propi capgròs per participar a la cercavila infantil i també recuperar 
les danses tradicionals per lluir-les durant el seguici.

Nous elements a la Llar d’infants “Picarols”

A l’entrada, s’ha penjat un panell informatiu on s’explica el projecte educatiu i la metodologia del centre. A la zona d’esbarjo, 
s’han col·locat unes jardineres amb plantes de temporada i aromàtiques, i també maduixeres.

Treballs d’ignifugat a la coberta del 
Pavelló Municipal d’Esports

Durant el mes de febrer, s’han fet treballs amb producte ignífug 
al Pavelló Municipal d’Esports per adequar la coberta de l’edifici 
a l’actual normativa de seguretat en cas d’incendi. Una empresa 
especialitzada ha aplicat pintura intumescent per aconseguir la 
resistència al foc i ha pintat amb esmalt sintètic el calaix de poliuretà 
de la zona central de la coberta.
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Grup Municipal de PDeCAT

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

La Festa Major

Què vol dir el NO de la CuP i ErC?

Aquestes darreres setmanes i després de 
la publicació del darrer BIM, el govern de 
l’Ajuntament de Riudoms ha publicitat la 
“Nova Festa Major” de Sant Jaume. Si bé 
els riudomencs ja ens podíem imaginar que 
hi havia algun projecte en la ment del govern 
municipal (arran de la pregunta sobre el 
seguici popular a la Consulta de la Fira de 
2016), hem pogut constatar que les formes 
en què es treballen les propostes no han 
canviat: es prenen les decisions entre uns 
pocs en un despatx.

De nou ens trobem com el govern municipal 
tira endavant una nova proposta sense 
tenir en compte l’opinió dels diferents 
representants del poble, entitats i col·lectius 
implicats, i ciutadans en general. El que 
considerem incomprensible és que ni tan 

sols s’hagin convocat les principals entitats 
que han mantingut viva la festa major durant 
aquests anys per treballar conjuntament la 
proposta.

Per tot això, la CUP Riudoms ja vam fer 
diverses preguntes i propostes al govern 
per tal de revertir i millorar la proposta de 
la Festa Major. Ens preocupa la situació de 
les existents representacions de la cultura 
popular riudomenques. Com podem tirar 
endavant noves propostes i estar segurs que 
no aniran en detriment de les ja tradicionals? 
S’ha tingut en compte l’opinió o parer de les 
entiutats a l’hora de proposar actes conjunts 
com un Seguici Popular? 

Veient els problemes i mancances d’aquesta 
iniciativa, des de la CUP proposem que es creï 

una taula de coordinació dels elements 
de la cultura popular de riudoms, per 
tal d’organitzar conjuntament aquests 
aspectes. També apostem per a que s’obri 
un espai de participació ciutadana, que 
també reculli els projectes existents com les 
Ulé Barraques o la Bicicletada Popular,  per 
tal de fer realment la Festa Major de Sant 
Jaume  una festa participativa i inclusiva del 
poble de Riudoms. 

Amb l’inici de l’any, el Ple de l’Ajuntament de 
Riudoms va tractar el Pressupost pel 2017, el qual 
va ser aprovat amb el SÍ del Partit Demòcrata, i 
amb el NO de la CUP i ERC.
És lògic que quan es tracta un tema no hi hagi 
unanimitat d’opinions i coincidència en els criteris. 
De fet, és enriquidor que sigui així. Però també és 
cert que els regidors som escollits per defensar 
els interessos generals dels veïns i per tant votar 
considerant si una proposta té més bondats o 
perjudicis per Riudoms.
En aquest sentit, el vot contrari de la CUP i 
ERC és un vot contra els pilars fonamentals del 
benestar dels riudomencs. Què vol dir el No de 
la CUP i ERC?

- La CUP i ERC voten NO als 51.000€ per Serveis 
Socials, que complementen els 190.000€ que 
s’hi destinen des d’administracions superiors.

- La CUP i ERC voten NO als gairebé 300.000€ 
per fer funcionar la Llar d’Infants i als 250.000€ 
de l’Escola de Música.
- La CUP i ERC voten NO als 186.000€ pel 
menjador escolar.
- La CUP i ERC voten NO als 372.000€ 
destinats a la Seguretat Ciutadana.
- La CUP i ERC voten NO als més de 125.000€ 
de manteniment de les escoles de Riudoms.
- La CUP i ERC voten NO a destinar 57.500€ 
a les entitats del poble.
- La CUP i ERC voten NO als 71.000€ per a 
activitats per a joves.
- La CUP i ERC voten NO als 60.000€ per 
dinamitzar el Nucli Antic.
- La CUP i ERC voten NO als 390.000€ per l’acció 
cultural i als 165.000€ pel foment de l’esport.

- La CUP i ERC voten NO als 30.000€ per 
millorar el Barranc del Portal i reduir les 
inundacions.
- La CUP i ERC voten NO als 130.000€ per 
la promoció econòmica i la dinamització del 
comerç local.
- La CUP i ERC voten NO als 50.000€ per 
millorar la xarxa d’aigua potable dels carrers 
del Nucli Antic.
- La CUP i ERC voten NO als 20.000 € per 
arreglar camins agrícoles.

I així un llistat enorme de grans accions 
econòmiques en benefici de la qualitat de vida 
dels riudomencs. 
Com sempre, uns treballem per fer prosperar 
Riudoms, d’altres intenten paralitzar-lo amb els 
seus NO al pressupost.

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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Riudoms celebra la festa del Carnaval
La gran festa de benvinguda a s. M. el rei Carnestoltes, 
el divendres 24 de febrer, va donar el tret de sortida a 
tot un seguit d’actes de disbauxa per celebrar la festa 
de Carnaval, entre els quals hi va haver una xocolatada 
popular, seguida de ball infantil a la plaça de l’Om.

El diumenge 26 a la tarda, al Pavelló Municipal 
d’Esports, va tenir lloc el Concurs de Disfresses, el 
ball amb discjòquei i, per acabar, la crema del rei més 
esbojarrat d’aquestes festes. 


