
L’estil de cadascú. Nosaltres: treballar, treballar i treballar. 

Des del primer dia, la prioritat de l’Equip de Govern ha recaigut en el compromís amb Riudoms 

i per tant, en el compliment del programa electoral en què molts vàreu confiar. 

Després d’un any i mig, el treball constant ha fet avançar notablement algunes de les línies que 

s’hi reflectien. 

En aquest sentit, actualment estem treballant en tres àrees de vital importància: 

1. Preparar els estudis previs per a les grans accions d’aquest mandant. El Programa de 

Revitalització del Nucli Antic, el Pla de Dinamització del Comerç Local, el Pla 

d’Inversions 2017 o el Programa de Dinamització Social i Juvenil, en són uns quants 

exemples. Tots ells quedaran enllestits en els pròxims mesos.  

2. Preparar les decisions econòmiques per fer possible les inversions dels pròxims anys, 

tant pel que fa a les aportacions econòmiques per part de l’Ajuntament com per les 

subvencions d’altres administracions i que, en conjunt, finançaran les millores que 

portarem a terme. 

3. Optimitzar l’estructura municipal. Millorar l’estructura interna de l’Ajuntament per ser 

més eficients i respondre de manera més ràpida a les necessitats del dia a dia i a les 

noves exigències legals que fixen les administracions superiors als ajuntaments. 

La magnitud d’aquesta feina, juntament amb el dia a dia, és enorme. Però des de l’Equip de 

Govern tenim molt clara la manera de fer-ho possible: treballant-hi, treballant-hi i treballant-

hi. 

Tot i així, és habitual que als Plens Municipals l’oposició passi, sense aprofundir, els temes de 

gran transcendència pel poble i en canvi intenti obrir polèmiques i debats, més aviat de caire 

oportunista, sobre temes de poca o nul·la transcendència pels ciutadans. 

Evidentment, des del Govern Municipal, els hi facilitem tota la informació que ens demanen 

sense entrar en les polèmiques que res aporten.  

En temps d’escassetat de recursos, només l’esforç dóna resultats. Per això, encara que ho 

intenten, no ens distrauran d’allò que ens demaneu: treballar per fer avançar el poble de 

Riudoms. 
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