
Un Ajuntament modern al vostre servei 

Tal i com us anem informant, en aquest mandat estem treballant en molts camps per tal de fer 

avançar el poble de Riudoms. No només en grans actuacions com ara la remodelació del nucli 

antic, les obres de millora d’equipaments municipals, la dinamització del comerç local o 

l’ampliació de les activitats festives, sinó que també en les petites coses del dia a dia.  

Per fer possible aquesta transformació del poble és fonamental tenir una planificació d’allò 

que s’ha de fer cada any, disposar d’un Ajuntament sanejat econòmicament per poder assumir 

les inversions, i comptar amb un bon equip humà que faci realitat allò planificat. 

Però hi ha altres qüestions, potser de caràcter més intern, en què hi hem estat treballant 

intensament: 

- Estem acabant les obres de reforma de les dependències municipals, disposant ara d’un espai 

on s’hi treballi amb bones condicions i on els ciutadans us hi sentiu ben acollits. 

- Hem reorganitzat les àrees i incorporant més personal, per tal de poder atendre més 

ràpidament les tasques del dia a dia i ajudar als treballadors a desenvolupar la seva feina en 

condicions més favorables. 

- Hem desplegat la nova llei de contractació pública de manera ràpida per tal d’adequar-nos 

immediatament a les noves i dures exigències en aquesta matèria.  

- Hem implantat un nou sistema de comunicació per tal de mantenir-vos més informats i 

facilitar-vos l’accés a la informació de tot allò que fem amb els diners públics. 

- I finalment, estem implantant un nou sistema informàtic que permet gestionar tots els 

expedients de l’ajuntament electrònicament, guanyant així agilitat, qualitat de servei i 

eficiència. 

En definitiva, millors instal·lacions, més ben organitzades i amb millors eines per poder-vos 

atendre de manera més ràpida i amb major qualitat. Teniu a la vostra disposició un ajuntament 

modern. 

 


