
Mà estesa al govern municipal 

Des d’ERC-Avancem hem estès la mà al govern municipal per treballar conjuntament al llarg de 

la legislatura en els temes importants per a Riudoms. Així ho hem comunicat formalment al 

grup municipal de CiU –actualment al govern- i també ho vam anunciar públicament en el Ple 

celebrat dijous 5 de novembre. 

El juny passat es van produir unes converses entre el nostre grup municipal i CiU, abans de la 

constitució de l’actual consistori. En aquelles converses, CiU ens va preguntar quina era la 

nostra disponibilitat i voluntat d’entesa amb el govern municipal per a aquesta legislatura. En 

l’acte de constitució de l’Ajuntament –el 13 de juny- el nostre portaveu, Jordi Ortiz, ja va 

avançar que des d’ERC-Avancem estaríem a disposició de l’equip de govern en tots aquells 

temes que fossin d’interès general.  

Ara, més enllà d’aquella declaració d’intencions inicial, volem recalcar la nostra disponibilitat 

per treballar conjuntament amb el govern pel futur de Riudoms. Es tractaria d’establir una 

relació més intensa que permeti treballar a fons els temes polítics clau de Riudoms. És a dir, 

asseure’ns a parlar sobre propostes programàtiques específiques.   

En aquest sentit, segurament els tres primers temes destacats sobre els quals haurem de 

buscar possibles punts d’entesa són:  

     • Els pressupostos municipals. En aquest àmbit, el nostre propòsit és augmentar la despesa 

social. 

        • Les ordenances fiscals, que determinen els impostos, taxes i preus públics municipals 

que han de pagar els riudomencs i riudomenques. Apostem per reduir la pressió fiscal, en 

especial a famílies i col·lectius desprotegits. Així, treballarem en favor de la tarificació social: 

pagament de taxes en funció́ de la renda (llar d’infants, escola de música, brossa i aigua). 

    • L’elaboració del Reglament Orgànic Municipal (ROM), que detalla el funcionament de 

l’Ajuntament i els drets dels ciutadans a l’hora d’accedir a documentació pública i a l’hora de 

participar en assumptes públics. 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem – Acord Municipal 


