
Un pressupost per a uns serveis de qualitat

En el darrer Ple Ordinari vam aprovar, amb una àmplia majoria, el Pressupost de l’Ajuntament de
Riudoms per aquest any 2016. 

Aquest pressupost, que compta amb 6.150.670,11 €, no només garantirà, sinó que augmentarà, la
qualitat dels serveis municipals adreçats als veïns de Riudoms.

En aquest sentit, podem destacar els 870.000 € que es destinen a educació, els 370.000 € que es
reserven per a Seguretat Ciutadana, els 165.000 € per a Cultura, els 153.000 € per a Esports, els
152.000 € a l’Activitat Lúdica i Festiva, els 118.000 € en Promoció Econòmica i Agricultura o els
85.000 € a Joventut i Lleure.

A més a més es destinaran uns 80.000 € en l’àmbit del Benestar Social, així com 37.000€ al Món
Associatiu de Riudoms. 

Per altra banda, es destinen recursos importants en la qualitat dels serveis bàsics, com ara els
490.000  €  al  servei  de  proveïment  d’aigua  potable  i  sanejament,  353.000  €  a  recollida
d’escombraries, 160.000 € a enllumenat públic i 70.000 € a neteja viària.

Aquest pressupost segueix reduint l’endeutament municipal, deixant-lo al voltant del 49%, i per
tant lluny del 110%, percentatge màxim que la norma permet als Ajuntaments.

Finalment,  en  el  pressupost  del  2016  es  recull  l’esforç  econòmic  per  a  la  requalificació  de
l’Ajuntament a una categoria administrativa superior. Aquest fet  comportarà la creació de dues
noves places, la d’Intervenció i la de Tresoreria, a ocupar per tècnics qualificats.

Això, juntament amb un Pla de Formació dels treballadors, l’elaboració d’un catàleg de llocs de
treball i  la contractació de serveis especialitzats d’assessorament tècnic i  jurídic,  ajudarà a fer
encara més eficient la gestió dels serveis que s’adrecen als ciutadans.

En definitiva, com a Equip de Govern hem portat a aprovació un pressupost que, sense posar en
risc l’economia municipal, destini més de 6 milions d’euros a garantir i millorar els serveis que, des
de l’Ajuntament, prestem als riudomencs.


