
L’Ajuntament de Riudoms, entre els més transparents 

 

Amb el pas dels anys les necessitats i prioritats dels ciutadans canvien i és obligació de les administracions 
adaptar-se a les noves realitats.  

Des de fa temps, el nostre grup polític ha fet esforços importants per tal que l’Ajuntament sigui capdavanter 
a l’hora de donar resposta a aquestes noves realitats, com és el cas de qüestions en el camp de la 
transparència. 

Amb aquest objectiu, hem posat a la vostra disposició, i de manera actualitzada, les dades i la informació de 
l’Ajuntament: 

• Informació Econòmica: el detall del pressupost de l’Ajuntament, els terminis de pagament als proveïdors i 
el compliment de la llei de morositat, els acords de la Comissió Especial de Comptes, les Subvencions, etc. 

• Informació dels òrgans de govern: detall dels diferents òrgans que existeixen a l’Ajuntament, membres 
que en formen part, totes les convocatòries que es fan des del mateix moment en que la reben els seus 
membres, les actes que recullen els acords que aquests han adoptat, els vídeos dels plens, etc. 

• Informació sobre els regidors: currículum dels regidors, adreces de contacte, retribucions, programa de 
govern, etc. 

• Informació sobre contractació: informació detallada de la selecció de personal, així com dels contractes 
que treu l’Ajuntament, amb el detall dels requisits, terminis, condicions, etc. 

• Participació ciutadana: detall de les comissions de treball que existeixen a dia d’avui i els canals per a 
poder col·laborar com a voluntaris en els diferents àmbits del poble. A la vegada també es poden fer arribar 
les diferents opinions i propostes que els veïns tinguin interès en què siguin estudiades. 

Seguint aquesta línia, l’Ajuntament de Riudoms ha aconseguit obtenir una de les majors valoracions d’entre 
tots els ajuntaments de Tarragona. 

A més a més, ja estem treballant amb noves iniciatives que permetin que els riudomencs pugueu conèixer, 
encara amb més detall, tot allò que fa el vostre ajuntament, què acorden els regidors i com s’administren els 
diners públics. 


