
La feina avança a bon ritme 

La feina diària de l’Equip de Govern del PDECAT al capdavant de l’Ajuntament va 

sumant resultats i es van assolint els compromisos de les passades eleccions 

municipals. 

És impossible llistar aquí tot el que ja s’ha fet, però en podem posar uns exemples 

que acrediten que la feina avança a bon ritme: 

Pel que fa a la modernització del Nucli Antic, ja hem començat les obres de 

remodelació del carrer Major, i en breu ho farem als carrers Sant Josep, Sant Joan 

i Sant Tomàs. També hem programat els recursos econòmics pels carrers 

restants, que es començaran durant el primer semestre del 2018. 

També dins del Nucli Antic, hem aconseguit 150.000€ de la Diputació de 

Tarragona per tal de consolidar l’edifici de Les Monges i arranjar el seu entorn. 

En l’àmbit social hem ampliat el programa Bon dia i Bona nit per fer un seguiment 

diari a les persones que viuen soles i hem dotat els recursos econòmics 

necessaris per garantir els aliments als més desafavorits. 

En allò referent a la salut, s’han iniciat les proves de detecció precoç del càncer de 

còlon i s’han ampliat els Serveis Sanitaris del CAP de Riudoms. 

En relació amb l’atenció ciutadana, hem ampliat l’horari d’atenció al públic i ja 

s’estan fent les obres per adequar les oficines de l’Ajuntament i facilitar-hi l’accés a 

les persones amb mobilitat reduïda. 

Pel que fa a les instal·lacions esportives, estem executant en aquests moments un 

Pla de Millora del Pavelló Municipal per tornar-lo a deixar en òptimes condicions 

després de més de 20 anys de servei. 

Pel que fa a la Seguretat Ciutadana, hem ampliat la plantilla d’agents i els hem 

dotat d’un nou vehicle. 

I des del punt de vista tributari, hem congelat els impostos, hem rebaixat l’IBI i hem 

activat amb BASE el pagament fraccionat dels impostos municipals, facilitant així 

la seva gestió per les famílies. 

Aquests són uns petits exemples de la feina feta i que, en propers articles, us 

anirem ampliant. Però està clar que l’esforç diari fa que anem assolint els objectius 

que ens havíem compromès amb vosaltres. 


