
La nostra manera de fer

Sovint, quan algú de Riudoms coneix el dia a dia de la política a altres municipis, s’adona de la
manera de fer política en positiu al nostre poble.

De fet, des del nostre grup municipal hi treballem molt perquè la política a Riudoms tingui aquest
to positiu.
Ho treballem dintre el propi ajuntament, en el Ple Municipal i en altres òrgans de govern:
• Buscant el consens possible entre els criteris dels diferents partits. 
• Facilitant la informació i explicacions demanades pels grups de l’oposició.
• I sobretot, promovent que el to i el clima sigui respectuós entre totes les parts.
Aquesta manera de fer política, també la treballem cap a fora de l’Ajuntament:
• Organitzant reunions amb els veïns per tal de tractar els temes que els puguin afectar.
• Escoltant a peu de carrer les vostres necessitats, ja sigui al trobar-nos en el dia a dia pel poble, o
mitjançant les reunions en cada zona que hem estrenat aquest any.
• Promovent la participació ciutadana en l’organització de les diferents activitats que porta a terme
l’Ajuntament.
• Recollint la vostra opinió a través de les enquestes dels serveis o bé amb la Consulta Ciutadana
que organitzem en el marc de la Fira de l’Avellana.
I a la vegada, totes aquestes accions es complementen amb la màxima transparència:
• Fent pública tota la informació econòmica municipal,  les contractacions d’obres i serveis,  els
processos per treballar a l’Ajuntament, les convocatòries i els acords municipals, els vídeos dels
Plens, la informació salarial i patrimonial dels regidors, etc.
• I garantint el lliure accés a aquesta informació mitjançant múltiples canals: el Butlletí d’Informació
Municipal, el web www.riudoms.cat, el sistema e-Bando, les xarxes socials, la pantalla d’informació
de la plaça, etc.
Entenem que aquesta és la  millor  manera de fer  política:  buscant  el  consens,  treballant  amb
transparència i facilitant la participació ciutadana. Però sempre es pot millorar, per tant seguirem
esforçant-nos per fer política en positiu.


