
Encarant els projectes estructurals 

Durant la primera part de la legislatura, des de l’equip de Govern del PDECAT 

hem treballat en una doble línia: 

1) Gestionar el dia a dia del poble de Riudoms per seguir oferint una bona qualitat 

en els serveis bàsics i millorant aquells que ho requereixen. 

2) Planificar i preparar les actuacions de més rellevància i que necessiten d’un 

major esforç i temps per portar-les a terme. 

En aquest últim sentit, durant els darrers mesos hem estat en contacte amb les 

diferents administracions per aconseguir el recolzament tècnic i econòmic per dur 

a terme aquestes actuacions de major rellevància. 

Paral·lelament, hem anat reduint l’endeutament de l’Ajuntament per disposar, ara, 

de major capacitat econòmica per fer aquestes inversions de major dimensió. 

I per altra banda, mitjançant el contacte amb vosaltres en el dia a dia o bé a través 

de la consulta de la fira, hem anat copsant la vostra opinió com a veïns respecte 

allò que és prioritari portar a terme en els pròxims temps. Actuacions que, per altra 

banda, ja havíem anunciat en el programa electoral de les passades Eleccions 

Municipals. 

Així doncs, durant aquest 2017 portarem a terme les següents actuacions: 

1. Reforma del carrer Major. 

2. Reforma del carrer Sant Josep. 

3. Reforma del carrer Sant Joan. 

4. Reforma del carrer Sant Tomàs. 

5. Reforma del carrer Sant Pere. 

6. Construcció del gimnàs de l’Escola Beat Bonaventura. 

7. Remodelació de l’edifici de Les Monges i el seu entorn. 

8. Adequació de la pista esportiva de les Escoles Velles. 

9. Construcció de cinquanta nous nínxols al cementiri municipal. 

Fruit d’aquesta planificació, a hores d’ara ja disposem dels projectes tècnics i dels 

recursos econòmics, començant ja l’adjudicació per poder realitzar les obres, 

progressivament, de cara a la segona part de l’any. 

La feina feta durant la primera part de la legislatura ja està donant els seus 

resultats. Tot i així, la feina continua i la resta de projectes s’aniran concretant els 

pròxims temps a mesura que garantim la seva realització. 


