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DIsTRIBUCIó gRATUïTA

Amb la celebració de les 
p a s s a d e s  E l e c c i o n s 
Municipals, comença un nou 
mandat amb un renovat Equip 
de Govern al capdavant de 
l’Ajuntament.

Són nous  temps ,  amb 
il·lusions renovades i nous projectes que ens 
engresquen i motiven a treballar en benefici de tot 
el poble de Riudoms.

Els nostres compromisos durant la campanya 
electoral són ara els objectius que ens hem fixat per 
aquesta legislatura i per tant, sense cap mena de 
retard, des del primer DIA ens hem posat a treballar 
per a fer-los possible.

Així doncs, la feina que ja avança tant pel que fa als 
grans temes de poble, com en els menors del dia a 
dia.

El nou Equip Govern ens hem posat des del primer 
minut a gestionar les grans activitats lúdiques de 
l’estiu: la Festa dels Barris, l’Estiu Esportiu, la Festa 
Major de Sant Jaume, la Festa Eivissenca, el Reviu 
Les Places, la Megagimcana Popular o la Fira de 
l’Avellana en són clars exponents d’aquesta frenètica 
activitat que hem impulsat des del primer moment 
del mandat.

Simultàniament hem encarat els primers tràmits de 
temes més estratègics:

- Hem fet la petició formal al Departament 
d’Ensenyament respecte la necessitat de disposar 
d’un recinte cobert per l’Escola Beat Bonaventura 
per tal de poder-lo fer servir de gimnàs. Al 
mateix Departament també li hem fet arribar la 
necessitat de remodelar la cuina de l’Escola Beat 
Bonaventura.

- Al Departament de Territori i Sostenibilitat li hem fet 
arribar la necessitat d’estudiar la incorporació d’una 
rotonda a la sortida de Riudoms direcció Montbrió, 
en la seva intersecció amb la variant del poble.

- Pel que fa a l’estació depuradora de Les Borges del 
Camp, en els primers dies d’aquest mandat ja ens 
hem reunit amb el màxim responsable de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, constatant la necessitat de 
reemprendre les obres de manera immediata. 
D’acord amb les previsions resultants de la reunió, 
abans d’acabar el 2015 s’haurà iniciat la última 
fase de les obres d’aquest equipament i es podrà 
acabar així amb els abocaments de clavegueram 
que actualment fan a la riera d’Alforja.

- En quan a la dinamització del Nucli Antic, ja 
hem visitat altres poblacions per veure com han 

treballat aquests aspectes i a la vegada ja estem 
fent els primers estudis tècnics que configuraran 
el document amb totes les accions estratègiques 
que s’han de portar a terme en aquesta zona del 
poble durant els pròxims quatre anys.

- Paral·lelament ja s’han preparat les accions a fer 
amb els comerços del poble per tal de que a partir 
del mes de setembre es puguin fer les primeres 
reunions i visites de treball amb la implicació directe 
dels comerciants a l’hora d’elaborar i executar 
el Pla Estratègic per la dinamització del Comerç 
Local.

- Així mateix, també hem signat el contracte per la 
incorporació d’una nova màquina de neteja viària, 
amb molta més capacitat de treball, que permeti 
millorar l’estat de neteja dels carrers i places del 
poble.

- En matèria de personal, hem convocant unes 
proves públiques per tal d’elaborar una Borsa de 
Treball d’agents de la Guardia Urbana i unes altres 
per una Borsa de Treball de personal Administratiu.

- En un altre ordre de coses, hem elaborat un 
primer esborrany del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) per tal de poder-lo posar a disposició dels 
altres grups polítics del Ple i recollir així les seves 
propostes.

- En matèria de transparència, s’ha ampliat la 
informació en el web municipal i a la vegada es 
graven i es posen a disposició dels ciutadans els 
Plens Municipals.

- I en quan als diferents grups polítics del Ple, s’ha 
facilitat uns despatxos per cadascun dels grups 
municipals, amb l’equipament necessari per tal de 
poder atendre als veïns i fer-hi les seves activitats. 

Així doncs, aquesta mostra de feines és només una 
part de l’activitat que hem encarat en les primeres 
setmanes d’aquesta legislatura, i acredita com el nou 
Equip de Govern ha encarat amb energies i il·lusions 
renovades aquest mandat que tot just comença. 

Tenim pel davant quatre anys intensos, amb grans 
reptes, però amb la certesa de que farem prosperar 
el poble de Riudoms en tot allò que els seus veïns 
vulgueu. I això, en bona part, és gràcies a la 
confiança i l’ampli suport que ens vau concedir el 
passat 24 de maig.      
 

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde

Nou equip de govern,  
noves il·lusions

Ampliació de l’horari de les oficines d’atenció al públic
Des del passat mes de febrer, s’ha ampliat l’horari de les oficines d’atenció al públic de l’Ajuntament. El nou 
horari és de 9h a 14h de dilluns a divendres i els dilluns de 17h a 19.30h, durant els mesos d’hivern. De juny a 
setembre, l’horari és de 9h a 14h de dilluns a divendres.
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Ple de Constitució de l’Ajuntament 2015 - 2019
Tot i que les eleccions municipals van tenir lloc el passat 24 de maig, la legislatura 
per als propers quatre anys comença oficialment amb el Ple de Constitució que, per 
llei, es va celebrar el dissabte 13 de juny a les 12 del migdia.

En primer lloc, es va constituir la mesa d’edat formada pels regidors de més i menys 
edat, en aquesta ocasió van ser els regidors Jordi Domingo i Xavi Gallego. Tot seguit, 
els tretze regidors electes van jurar o prometre el seu càrrec. Una vegada constituït 
el Ple, es va procedir a l’elecció de l’alcalde, en votació secreta, per part de cada 
regidor. El resultat de la votació va ser: Josep M. Cruset Domènech, de CiU: 9 vots; 
Pere Campiñez Salas, de CUP: 2 vots; i Jordi Ortiz Boria, d’ERC-AV: 2 vots. Per 
tant i per majoria absoluta, el Sr. Josep M. Cruset Domènech, de CiU, va ser escollit 
alcalde de Riudoms. 

Per finalitzar l’acte, cada cap de llista va expressar els seus sentiments i intencions 
per a la legislatura 2015-2019.

Retribucions dels membres del consistori
De conformitat amb allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 166 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament de Riudoms en data 7 de 
juliol de 2015, acorda el següent règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes:

Indemnitzacions per assistències al Ple, Junta de govern Local, 
Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de 
Portaveus i altres òrgans.

 - Ple: 107,85 euros

 - Junta de Govern Local: 107,85 euros

 - Comissions Informatives: 53,92 euros

 - Entitats Públiques Empresarials, òrgans de govern: 53,92 euros

 - Comissió Especial de Comptes: 53,92 euros

 - OOAA Patronat de la Fira: 53,92 euros

 - Meses de Contractació: 53,92 euros

 - L’assistència a altres òrgans de govern no seran retribuïdes.

Establir indemnitzacions per despeses efectivament ocasionades en 
l’exercici del seu càrrec a raó dels conceptes i quantitats que s’indiquen 
a continuació:

 - Indemnitzacions per desplaçaments produïdes i acreditades pel   
 desenvolupament de les responsabilitats dels regidors i aprovades  
 per l’Alcaldia.

 - Altres despeses: indemnitzacions de les despeses efectivament   
 produïdes i acreditades pel desenvolupament de les responsabilitats  
 dels regidors i aprovades o encomanades per l’Alcaldia.

Assignació econòmica anual per als grups polítics per al seu funcionament 
(per grups, per regidors, altres).  El Ple del dia 4 d’agost de 2011, va 
establir les assignacions econòmiques mensuals als grups polítics que 
s’han constituït de la forma següent:
 - Component Fix (per grup): 50 euros

 - Component variable: 45 euros/regidor

Dedicació de l’Alcalde i retribució bruta anual

Josep M. Cruset Domènech Règim d’assistències
Dedicació dels regidors del grup de govern i retribució bruta 
anual de cadascun d’ells
Xavier Gallego Seuba Règim d’assistències
Verònica Torres Ferrant Dedicació a temps parcial amb 

una retribució de 950€ bruts 
mensuals

Maria Cros Torrents Règim d’assistències
Jordi Ferré Domingo Règim d’assistències
Carles Garcia Jardí Dedicació a temps parcial amb 

una retribució de 950€ bruts 
mensuals

Montse Corts Vilaltella Dedicació a temps parcial amb 
una retribució de 950€ bruts 
mensuals

Sergi Pedret Llauradó Dedicació a temps parcial amb 
una retribució de 950€ bruts 
mensuals

Mireia Massó Ametller Dedicació a temps parcial amb 
una retribució de 950€ bruts 
mensuals

Dedicació dels regidors dels grups de l’oposició i retribució 
bruta anual de cadascun d’ells
Pere Campiñez Salas Règim d’assistències
Roser Torres Sanz Règim d’assistències
Jordi Ortiz Boria Règim d’assistències
Marcel·lí Garriga Masdeu Règim d’assistències

El Ple que representarà els riudomencs durant els propers quatre anys Moment de la votació per a l’elecció de l’alcalde

Acte de proclamació de Josep M. Cruset com a alcalde
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Delegació d’atribucions del nou ajuntament
Xavier gallego seuba

R e g i d o r  d e l e g a t 
d’Urbanisme, Act iv i tats, 
Medi Ambient i Nucli antic. 
Primer t inent  d ’a lcalde.

Urbanisme: Planejament, 
gestió i disciplina urbanística, 
llicències d’obres majors i 
menors. Coordinació de la funció inspectora. 
Actuar de representant municipal en entitats 
o associacions de gestió urbanística (Juntes 
de Compensació). Gestió i coordinació 
del Servei de manteniment del Cadastre.

Activitats: Impulsar i fer el seguiment 
dels expedients d’activitats abans de 
la seva aprovació. Funcionament de 
les  act iv i ta ts .  Coord inac ió  amb e ls 
Serveis Tècnics municipals en matèria 
d ’ i n s p e c c i ó .  I m p u l s a r  l ’ a d e q u a c i ó 
d’activitats existents a la normativa vigent.

Medi Ambient: Actuacions destinades a la 
defensa del medi ambient, especialment 
totes aquelles encaminades a la prevenció i 
conservació del patrimoni natural del municipi.

Nucli antic: Impulsar la dinamització del 
nucli antic de Riudoms i coordinar totes 
les actuacions de les altres regidories 
amb incidència en aquest àmbit de poble.

Verònica Torres Ferrant

Regidora delegada de Festes

C o o r d i n a r ,  i m p u l s a r  o 
promoure l’organització de les 
diferents festes que tenen lloc 
al municipi durant l’any en les 
quals hi participi l’Ajuntament, 
en col· laboració amb les 
entitats o associacions i amb 
les altres regidories. Contractar els grups 
participants i concreció del programa de 
cada festa. Gestió de les instal·lacions de 
Sant Antoni.

Montse Corts Vilaltella

Regidora de legada de 
Benestar  Soc ia l ,  Gent 
Gran, Ocupació i Formació 
i Protocol

Benestar Social: Coordinar 
e l s  s e r v e i s  s o c i a l s . 
Relacions amb el Consell 
Comarcal i amb la residència 
de la tercera edat, Càritas, atenció a persones 
amb risc d’exclusió social i programes de 
reinserció social.

Gent Gran: Impulsar i promoure actuacions 
per a la gent gran de Riudoms. I coordinar 
amb l’associació de jubilats les actuacions 
conjuntes que s’hagin de portar a terme.

Ocupació i formació: Gestionar les activitats 
dirigides a augmentar la formació dels 
aturats, així com promoure, dintre de les 
possibilitats de l’Ajuntament de Riudoms, 
l’augment de l’oferta laboral al poble.

Protocol: Planificació i organització d’actes amb 
autoritats i amb institucions.

Carles garcia Jardí

Regidor delegat d’Esports, 
S e g u r e t a t  C i u t a d a n a  i 
Circulació.  Segon t inent 
d’alcalde.

E s p o r t s :  P r o m o c i ó  d e 
l ’espor t  loca l ,  re lac ions 
amb les entitats esportives, 
conservació i millora de les instal·lacions 
esportives, així com la seva ampliació. 
Gestió i coordinació de les activitats dins les 
instal·lacions esportives.

Seguretat ciutadana: Dirigir i coordinar el 
treball dels guàrdies municipals i policia 
local. Relacions i col·laboració amb les altres 
forces de seguretat. Estudiar i proposar la 
metodologia a seguir per a dotar el cos de la 
Policia Local. Impulsar plans d’autoprotecció 
i matèries relacionades amb la seguretat.

Circulació: Orientar la regulació del trànsit. 
Renovació, manteniment i ampliació de la 
senyalització viària. Col·laborar amb Serveis 
Públics en la senyalització de les noves vies 
urbanes.

Jordi Domingo Ferré

Regidor delegat d’Hisenda, 
Cultura, Casal Riudomenc i 
Participació i Transparència. 
Quart tinent d’alcalde.

Hisenda: Competències en 
matèria de control econòmic i 
administratiu de l’Ajuntament. 
Aquesta àrea és l’eix fonamental 
en el procés de millora dels processos i tràmits 
en matèries de contractació administrativa, 
el patrimoni, la gestió tributària, confecció i 
preparació del pressupost, la recaptació i la 
inspecció de tributs.

Cultura: Promoció i defensa del patrimoni 
cultural. Relacions de col·laboració amb les 
entitats culturals del municipi. Coordinació 
de les diferents activitats i serveis culturals 
que es presten als equipaments municipals. 
Divulgació i promoció de la cultura a tots 
els nivells, principalment de tot allò que faci 
referència a l’àmbit local. Exercir totes les 
competències que li siguin delegades per 
l’Alcalde. Dins d’aquestes, aquelles relactives 
a la gestió i relació amb el Casal Riudomenc.

Par t ic ipac ió  c iu tadana:  Veh icu lar  la 
comunicació institucional, relacions i convenis 
així com la participació ciutadana i realització 
d’enquestes i consultes. També s’inclouen 
les competències relatives a compliment de 
la normativa de transparència i comunicació 
i publicació de dades. 

Maria Cros Torrents

R e g i d o r a  d e l e g a d a 
d’Ensenyament,  Pol í t ica 
Lingüística, Joventut, Lleure 
i Informació Municipal. Tercer 
tinent d’alcalde.

E n s e n y a m e n t :  G e s t i ó 
i funcionament de la Llar 
d’Infants Municipal. Relacions 
amb els centres de primària i secundària 
i amb les Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes. Activitats d’educació ambiental. 
Escola d’Adults. Representant municipal al 
Consell Escolar de l’Escola Beat Bonaventura 
i Escola Cavaller Arnau, i de l’Ins Joan 
Guinjoan.

Política Lingüística: Impulsar el coneixement 
i el foment de la llengua catalana en els 
diferents àmbits socials i econòmics del 
poble de Riudoms.

Joventut: Relacions amb les entitats juvenils. 
Organització i dinamització d’activitats 
juvenils. Gestionar el Local Jove “El Mercat”.

Lleure: Coordinar, impulsar i promoure 
les activitats de lleure especialment per a 
joves i infants. Activitats complementàries i 
activitats de l’Escola de Lleure. 

I n fo rmac ió  mun ic ipa l :  Veh i cu la r  l a 
comunicació institucional. Organització i 
transmissió de la informació municipal en 
tots els seus mitjans: web, tríptics, butlletí 
d’informació municipal, fulletons, programes, 
xarxes socials.

Josep M. Cruset Domènech

A l c a l d i a  i  r e g i d o r  d e 
Governació i d’Agricultura

A l ca l d i a  i  Gove rnac ió : 
Presidir l’ajuntament, actuar 
com a  cap  de l  Govern 
Mun i c i pa l ,  r ep resen ta r 
e l  pob le  de  R iudoms  i 
defensar-ne els interessos tant a nivell 
local com davant d’altres administracions. 
Convocar i presidir el Ple i la Junta de 
Govern. Actuar com a cap del Govern 
Municipal, impulsant les accions que 
es port in a  terme  i  coordinant les 
iniciatives de les diferents regidories. 
Coordinar els diferents serveis públics i 
àrees administratives de l’Ajuntament de 
Riudoms. Gestió del personal: plantilles, 
convocatòries, contractacions. Convenis 
i pactes de millores. Excercir accions 
judicials i administratives en cas d’urgència, 
a d o p t a r  l e s  m e s u r e s  n e c e s s à r i e s 
en cas de catàs t ro fe  o  greu per i l l . 

Agricultura: Relacions amb les entitats 
agràr ies.  Conservació i  mi l lora dels 
camins  mun ic ipa ls ,  ges t ionan t  e l s 
recursos municipals i la col·laboració 
dels part iculars.  Promoció agrícola.
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Organització de les comissions informatives

Mireia Massó Ametller

Regidora delegada de Promoció Turística, Sanitat i Escola 
de Música

Promoció turística: Impulsar la divulgació i promoció turística 
del municipi de Riudoms, posant especial interès en la 
divulgació de la figura d’Antoni Gaudí. Dins d’aquestes també 
les relacions amb la Fundació Gaudí.

Sanitat: Coordinació amb els serveis sanitaris implantats al municipi. Relacions 
amb el director del CAP, Sagessa i el Departament de Salut. Campanyes de 
promoció de la salut i la higiene i divulgatives dels hàbits saludables.

Escola de Música: Gestió i funcionament de l’Escola Municipal de Música. 
Relacions amb la direcció del centre i el claustre de professors. Coordinació 
de les activitats complementàries del centre i amb l’AMPA. Representant 
municipal al Consell Escolar del Centre.

sergi Pedret Llauradó

Regidor delegat de Comerç Local, Promoció 
Econòmica i Serveis Públics

Serveis Públics: Manteniment de serveis 
generals, serveis i abastament d’aigües, 
brigada municipal, parcs i jardins, obres 
municipals i manteniment d’instal·lacions 
municipals.

Comerç Local: Foment del comerç local per a posar en 
valor els actius que aquest sector té al poble de Riudoms, 
amb campanyes de promoció dels comerços i dels 
productes locals.

Promoció econòmica: Impulsar les accions tendents a 
reforçar la posició econòmica del municipi dintre del camp 
de Tarragona. Relació amb les empreses locals.

COMIssIó INFORMATIVA D’HIsENDA I 
gOVERNACIó

President:  Josep M. Cruset Domènech

Vocals:  Jordi Domingo Ferré
  Maria Cros Torrents
  Montserrat Corts Vilaltella
  Jordi Ortiz Boria
  Roser Torres Sanz

Competències: Correspondrà a aquesta 
Comissió la missió d’informar i emetre 
dictàmens quan sigui requerida, sobre els 
assumptes municipals.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada 
que la convoqui el seu president amb 
una antelació mínima de dos dies hàbils. 
S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà 
de Secretària la de la Corporació o funcionari 
en qui delegui.

COMIssIó INFORMATIVA D’URBANIsME, 
ACTIVITATs, OBREs, AgRICULTURA I 

MEDI AMBIENT

President:  Xavier Gallego Seuba

Vocals:  Jordi Domingo Ferré
  Sergi Pedret Llauradó
  Carles Garcia Jardí
  Marcel·lí Garriga Masdeu
  Pere Campiñez Salas

Competències: Correspondrà a aquesta 
Comissió emetre informe o dictamen, quan 
sigui requerida, sobre urbanisme, obres, 
activitats, medi ambient, agricultura, serveis 
públics i sobre altres aspectes no esmentats 
anteriorment, dels quals es consideri necessari 
conèixer el seu parer.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada 
que la convoqui el seu president amb una 
antelació mínima de dos dies. S’aplicarà el 
sistema de vot ponderat. Actuarà de Secretari 
de la Comissió l’aparellador municipal, el Sr. 
Joan Alonso Jiménez. 

COMIssIó INFORMATIVA DE JOVENTUT, 
EsPORTs, CULTURA I FEsTEs

President:  Carles Garcia Jardí

Vocals:  Maria Cros Torrents
  Verònica Torres Ferrant
  Jordi Domingo Ferré
  Jordi Ortiz Boria
  Roser Torres Sanz

Competències: Correspondrà a aquesta 
Comissió la missió d’informar i emtre dictàmens 
quan sigui requerida, sobre els assumptes de 
joventut, esports, cultura, festes i aquells 
relacionats amb les entitats del municipi, i la 
concessió de subvencions per a l’organització 
d’activitats, sense perjudici de qualsevol altre 
que se li pugui encomanar.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada 
que la convoqui el seu president amb una 
antelació mínima de dos dies hàbils. S’aplicarà 
el sistema de vot ponderat. Actuarà de 
Secretària la funcionària en qui s’ha delegat, 
la Sra. Sílvia Ortiz Xifré. ORgANIsME AUTÒNOM DE LA FIRA DE 

L’AVELLANA

President:  Josep M. Cruset Domènech

Vicepresident: Carles Garcia Jardí

Vocals:  Sergi Pedret Llauradó
  Jesús Torres Sanz
  Jordi Ortiz Boria
  

ENTITAT PÚBLICA EMPREsARIAL 
RIUDOMs gEsTIó

President: Josep M. Cruset Domènech

Consell d’Administració: Jordi Domingo Ferré, 
Xavi Gallego Seuba, Sergi Pedret Llauradó i 
Maria Cros Torrents.

Consell Assessor: Josep M. Cruset Domènech, 
Jordi Domingo Ferré, Montse Corts Vilaltella, 
Verònica Torres Ferrant, Maria Cros Torrents, 
Pere Campiñez Salas i Jordi Ortiz Boria.
  

ENTITAT PÚBLICA EMPREsARIAL 
RIUDOMs sERVEIs

President: Josep M. Cruset Domènech

Consell d’Administració: Mireia Massó Ametller, 
Maria Cros Torrents, Jordi Domingo Ferré i 
Verònica Torres Ferrant.
  

PATRONAT DE LA FUNDACIó gAUDÍ

Presidenta:  Mireia Massó Ametller

Vocals:  Verònica Torres Ferrant
  Roser Torres Sanz
  Marcel·lí Garriga Masdeu

COMIssIó DE COORDINACIó DEL gOVERN

És una comissió formada pels membres de l’equip de govern amb la finalitat de coordinar les 
diferents actuacions municipals. La convocarà verbalment l’Alcalde, sense periodicitat prefixada.

Funcions: deliberar, amb caràcter previ, la proposta de futures realitzacions o inici d’actuacions; 
coordinar el funcionament i fer el seguiment de les diferents activitats municipals; informar 
els membres del govern de la marxa, de les incidències i el funcionament dels serveis i obres 
municipals; assessorar els membres del govern en la gestió de les respectives responsabilitats.
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Com cada any, abans de l’inici de la temporada d’estiu, es realitzen tasques 
de manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal per garantir-ne 
un bon funcionament. Les principals tasques que s’han fet durant el mes 
de juny han estat el canvi de bomba d’aigua, la neteja i la restitució de les 
rajoles interiors de la piscina, i el repàs amb pintura de les zones de formigó 
del voltant.

Manteniment anual  
de la piscina municipal

Nou espai de lleure  
per a gossos

Recuperació del camí vell

Des del mes de maig, Riudoms disposa d’una zona lúdica específica per 
a gossos ubicada al parc de darrere la Biblioteca Municipal. En aquest 
espai d’esbarjo, els propietaris de gossos poden portar-hi les seves 
mascotes, les quals poden realitzar diferents activitats per excercitar la 
seva forma física i per contribuir a millorar la seva instrucció i relació 
amb altres gossos.

Actualment, s’estan fent tasques de neteja al camí vell de Riudoms per 
adequar-lo per a què sigui novament transitable, atès que en els últims 
anys s’havia perdut a causa del poc ús que se’n feia. Aquestes tasques 

d’acondicionament permetran recuperar el pas als veïns de la zona i també 
de vehicles com motocicletes, bicicletes i maquinària agrícola de poca 
envergadura.

Des del passat mes de juny, el Consell Comarcal del Baix Camp posa a disposició dels municipis de la 
comarca una persona tècnica que és impulsora del programa de Garantia Juvenil a la comarca, i que té 
per objectiu reduir l’atur juvenil i fomentar l’ocupació i la formació de les persones joves menors de 29 
anys perquè puguin rebre una oferta d’ocupació, d’educació contínua o un període de pràctiques després 
d’acabar l’educació formal o després de quedar a l’atur.

Per a poder beneficiar-se de les polítiques actives d’ocupació i de formació que es deriven d’aquesta 
iniciativa, cal que els joves tinguin entre 16 i 29 anys, que estiguin empadronats a un municipi de Catalunya, 
que no estiguin rebent cap mena de formació i/o no hagin treballat en els últims trenta dies.

La impulsora de la Garantia Juvenil al Baix Camp realitzarà permanències setmanals a diversos municipis 
de la comarca per informar, assessorar i acompanyar les persones joves en el procés d’inscripció en el 
programa, i per fer el seguiment de les accions formatives o ocupacionals que es realitzin posteriorment. 
A Riudoms, l’horari d’atenció serà els dijous de 10h a 13h a l’edifici de l’antic hospital.

Podeu contactar amb la tècnic del programa per correu electrònic a garantiajuvenil@baixcamp.cat, per 
telèfon al 977 327 155 o per whatsapp al 678 650 945, o mitjançant les oficines d’atenció al públic de 
l’Ajuntament de Riudoms.

Aquest programa està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social i pel Fons Social Europeu.

Impuls per lluitar contra l’atur juvenil al Baix Camp

Aspecte que presentava el camí fa uns mesos Estat actual del camí després dels treballs efectuats
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Campanya contra el mosquit tigre

Com prevenir-lo:
evitar les acumulacions d’aigua a casa:

Buidar dos cops per setmana els recipientes de l’exterior 
que puguin acumular aigua: joquines, cendrers, gerros, 
galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, 
piscines de plàstics, etc.

Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera 
espessa els safareigs i les basses petites.

Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o 
canals de desguassos.

Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui 
acumular aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres 
omplint-los de sorra.

Eliminar l’aigua dels recipientes on trobem larves del 
mosquit.

Com evitar les picades:

Podem evitar l’entrada del mosquit als edificis instal·lant 
teles mosquiteres que n’impedeixin el pas per finestres, 
portes i altres obertures.

Per evitar les picades és recomanable que porteu roba 
de màniga llarga i pantalons llargs, (millor si són de color 
clar), així com mitjons.

Com curar les picades:

Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada.

El tractament és simptomàtic; en cas que persisteixin les 
molèsties consulteu el vostre metge.

Tal com ha passat en tots els pobles del Camp de Tarragona, en els darrers 
anys ha arribat a Riudoms el mosquit tigre. Aquesta mosquit, que no és 
portador de cap malaltia, fa moltes picades que a més són molt doloroses.

L’única manera d’evitar la seva proliferació és adoptant unes mesures 
preventives a totes les cases, eliminant les acumulacions d’aigua, de 
manera que s’eviti l’avivament de larves de mosquit. 

Què és i on viu?
El mosquit tigre adult fa entre 2 i 10 mm, se’l reconeix per les ratlles 
blanques al cap i al cos. Deixa les seves larves i ous en qualsevol massa 
d’aigua petita estancada com gerros, plats de testos, cubells, etc. en àrees 
exteriors, properes a la presència humana.

Què fa?
És actiu de dia i a l’exterior de les cases, i s’amaga en àrees ombrívoles. 
Fan moltes picades, sobretot les femelles. A Catalunya no actua com a 
portadora de cap malaltia.

La prevenció d’aquest mosquit
El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les 
seves larves aquàtiques i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer.

L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç 
per controlar-ne la plaga.

Prevenció i cura de les picades
• La picada del mosquit tigre és com les picades dels altres mosquits.
• A l’exterior porteu roba de màniga llarga, mitjons i pantalons llargs.
• Fes ús de repel·lents, però no en nens menors de 2 anys i només a 

l’exterior. Complir estrictament les instruccions d’ús, especialment el 
nombre d’aplicacions diàries permeses.

• En nens i nenes més grans de 2 anys s’evitarà sempre que es pugui 
i mai no es posarà el repel·lent a les mans, ja que se les poden posar 
a la boca o als ulls.

• No apliqueu repel·lent a la cara i quan entreu a casa netegeu bé, amb 
aigua i sabó, la pell i la roba.

• En cas de picada, renteu-vos i desinfecteu bé la zona. Eviteu rascar-
vos. Apliqueu una compresa de gel o gel embolicat en un drap a l’àrea 
de la picada.

• No us fregueu la pell: remulleu-la en lloc de fregar-la i eixugueu-la i 
manteniu-la seca fins que disminueixi la irritació.

• El tractament és simptomàtic; en cas de persistència de les molèsties, 
consulteu el vostre metge o truqueu a CatSalut Respon.

En la majoria de casos, les picades es poden tractar a casa fàcilment. Hi 
ha productes comercials i productes casolans com el vinagre, l’alcohol de 
curar o el gel, que disminueixen la picor.  No obstant això, algunes persones 
tenen reaccions al·lèrgiques que poden ser greus.

Quan cal trucar a urgències?
Truqueu al 112, a CatSalut Respon i al 061 o cerqueu assistència mèdica 
d’emergència si patiu:

• Dificultat per respirar.
• Inflamació en qualsevol part de la cara.
• Sensació d’opressió a la gola.
• Sensació de debilitat.
• Coloració blavosa.
• No feu torniquets.
• No preneu estimulants, aspirines ni qualsevol medicament per al dolor 

que no us hagi prescrit el metge.
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Celebració de la Festa dels Barris

HEREU I PUBILLA 2015
Jordi Sáez i Marina Fuentes

FADRÍ I DAMA D’HONOR 2015
Jordi Toda i Gemma Roca 

REsULTAT DELs CONCURsOs 
CONCURs DE CARROssEs

1r premi: BARRI DE LES ESCOLES

2n premi: BARRI DE SANT ANTONI

3r premi: BARRI DE LA PLAÇA

CONCURs DE DIsFREssEs
1r premi: BARRI D’AVALL

2n premi: BARRI DE SANT ANTONI

3r premi: BARRI DE LES ESCOLES
  

Els dies 3, 4 i 5 de juliol va tenir lloc la tradicional Festa dels Barris. El 
divendres 3 cada barri va anunciar l’inici de la festa amb una tronada 
simultània. El dissabte 4 a la tarda van tenir lloc els jocs de cucanya per 
als infants i, al vespre, el sopar de germanor que cada barri organitza 
a la fresca amenitzat amb música d’ambient i ball. A primera hora del 
diumenge 5, va iniciar-se la rua de lluïment de les carrosses pels carrers 

del poble i, a la nit, es va celebrar el ball de cloenda de la festa amb 
l’Orquestra Sabor Sabor, durant el qual es van lliurar els premis dels 
concursos de carrosses i disfresses i es va fer l’elecció de l’hereu i la 
pubilla 2015 d’entre els nois i les noies que enguany compleixen els 
18 anys. Aquest any, per primera vegada, també es va fer l’elecció del 
Fadrí i la Dama d’honor. 

Barri d’Avall

Barri de sant sebastià

Els quintos de l’any 1997

Barri de les Escoles

Barri de la Raval Barri de sant Antoni

Barri del Colomer

Barri Ferrant

Barri Molí d’en Marc

Moment de l’elecció de l’Hereu i la Pubilla i del Fadrí i la Dama d’honor Festa final de la rua de lluïment de carrosses i disfresses

Barri de La Plaça
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Festa Major de sant Jaume
A la una de la tarda del divendres 24 de juliol, el repic de campanes i 
l’encesa de la tronada van donar inici a la Festa Major d’estiu, en honor 
a Sant Jaume. 

Les Ulé Barraques Riudoms, el tradicional correfoc i la celebració de 
la 24a Bicicletada Popular van ser les activitats més destacades del 
programa. 

Un any més, els joves van poder gaudir a l’espai barraques de dues nits 
de concerts a càrrec de grups musicals del moment, com és el cas dels 
cardonins Strombers que van actuar el dissabte a la nit.

I el diumenge 26 es va celebrar la 24a Bicicletada Popular amb prop de 
mil persones inscrites que van poder escollir dos tipus de recorregut, 
un de llarg pel terme i un de curt pel casc urbà, i van acabar la jornada 
amb un esmorzar conjunt al Parc de Sant Antoni.

La processó de sant Jaume Apòstol, en honor al copatró

El dissabte al vespre va tenir lloc el correfoc pels carrers del casc antic, un acte que és un dels plats forts del programa de festa major

Dues de les actuacions de les Ulé Barraques 2015, que agrupen cada any nombrosos joves de Riudoms i de pobles veïns

Després dels últims metres del recorregut urbà de la Bicicletada Popular, cal recuperar energia amb un esmorzar conjunt
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Música, ritme i humor  
al Reviu Les Places 2015

Un any més, la programació del Casal Riudomenc es trasllada a 
les places del poble per oferir propostes actuals d’entreteniment. 
Durant tres dimecres del mes de juliol, el públic ha pogut gaudir 
d’actuacions musicals amb l’adaptació del musical “Mare meva” 
per part del grup local Gaudi’m, humorístiques amb el còmic 
televisiu Peyu, i innovadores amb l’espectacle Reciclart 2.0 a 
càrrec de la companyia Toom-Pak.

La formació local gaudi’m va encetar el Reviu Les Places 2015

L’humorista Peyu va arrencar somriures al públic assistent La companyia Toom-Pak va oferir un espectacle rítmic ben diferent

Eugeni Perea, autor  
de capçalera de la biblioteca

“100% avellana”,  
cartell guanyador de la Fira 

de l’Avellana 2015

Consulta 2015 - Jo participo!

Des del mes de juliol, l’escriptor riudomenc Eugeni Perea Simón és 
oficialment, i durant aquest any 2015, l’autor de capçalera de la Biblioteca 
Pública Municipal Antoni Gaudí. L’escriptor i la biblioteca s’han adherit al 
projecte “De capçalera”, impulsat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya, juntament amb la Institució de les Lletres Catalanes i amb 
la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, i que pretén enfortir els 
vincles entre les biblioteques i els seus escriptors de proximitat. Per aquest 
motiu, la Biblioteca Pública Municipal Antoni Gaudí organitzarà diferents 
activitats en les quals es reconeixerà la trajectòria literària de l’Eugeni i que 
comptaran amb la seva participació.

L’any passat es va posar en funcionament una iniciativa que fomentava la participació i facilitava que els veïns de Riudoms 
expressessin la seva opinió sobre diferents temes de caràcter local. Aquesta consulta es va iniciar amb la idea de repetir-se 
cada any per la Fira de l’Avellana, per tal de conèixer l’opinió ciutadana. Per aquest motiu, un any més, us animem a participar-
hi dipositant la butlleta que s’adjunta en aquest número del Butlletí d’Informació Municipal a la urna que trobareu al costat 
de l’estand d’informació durant els dies de la Fira de l’Avellana (7, 8 i 9 d’agost).

El dilluns 30 de juny de 2015, es va reunir a la Sala Multiús del Casal 
Riudomenc, el Jurat del Concurs de Cartells de la Fira de l’Avellana per 
tal d’emetre el seu veredicte. Examinats els 12 cartells presentats i una 
vegada fet l’escrutini de les votacions es va emetre el següent veredicte:

PRIMER PREMI ABSOLUT, dotat amb 500€: S’atorga al cartell presentat 
amb el títol “100% avellana” de Maria Domingo Guinjoan, de Tarragona.

1r ACCÈSSIT, per a l’artista 
riudomenc/a més puntuat, dotat 
amb 200€: S’atorga al cartell 
presentat amb el títol “Trencadís 
d’avellanes” d’Anna González 
Vidiella de Riudoms.

ACCÈSSIT a l’artista local jove 
més ben puntuat/ada, dotat 
amb 100 € (nascuts el 1993 o 
posterior): S’atorga al cartell 
presentat amb el títol “El saquet 
d’avellanes” de Marc Fortuny 
Badet de Riudoms.

Es vo l  fe l ic i tar  a  to ts  e ls 
participants per l’alt nivell de 
les obres presentades, cosa que 
esperona els organitzadors del 
Concurs de Cartells de la Fira 
de l’Avellana de Riudoms.

L’Eugeni Perea serà l’escriptor de capçalera de la biblioteca
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal de la cup

Grup Municipal d’erc-avanceM-aM
Al vostre servei per fer un Riudoms millor

Crear una regidoria de Transparència? No n’hi ha prou

són temps de sumar
El país està vivint un dels moments més apassionants 
i transcendentals de la seva història. Les eleccions del 
pròxim 27 de setembre seran tan especials que han 
aconseguit allò que fins ara semblava impossible: 
sumar diferents partits polítics i entitats socials sota la 
llista Junts pel Sí.

Sense cap mena de dubte, cadascuna de les parts 
ha fet sacrificis i concessions importants, però totes 
elles han prioritzat l’interès general en benefici dels 
ciutadans de Catalunya.

Des del nostre grup municipal entenem que aquesta 
és la millor manera d’encarar la política, tant pel que fa 
a les grans decisions com en el treball del dia a dia.

Aquesta manera de pensar en positiu és la que ens 
ha guiat durant la campanya electoral de les recents 
eleccions municipals. Aquesta és la nostra manera de 

ser i, per tant, volem continuar treballant en aquesta 
línia.

Així doncs, el nostre estil durant els pròxims quatre 
anys tindrà com a estendard la suma de les diferents 
parts implicades en cada qüestió, amb l’objectiu de 
trobar allò que sigui millor en cada moment.

Per un costat, pel que fa als temes del dia a dia, 
escoltarem de manera activa allò que penseu els veïns 
de Riudoms, tindrem en compte allò que ens vulgueu 
proposar i, a la vegada, buscarem el consens entre 
les diferents maneres d’entendre un tema determinat 
per trobar-hi la millor solució.

Per altra banda, en allò que fa referència als altres 
grups polítics presents al Ple de l’Ajuntament, la 
nostra intenció és mantenir permanentment obertes 
les converses per tal de consensuar els grans temes 

de poble i, alhora, sumar forces en tot allò que uns i 
altres tinguem en comú.

Diuen que dos no es posen d’acord si un no vol. 
Nosaltres hem fet els primers passos per tal que les 
diferents forces polítiques ens puguem posar sovint 
d’acord, facilitant les converses, ajustant les propostes, 
i posant els fonaments perquè en els pròxims anys 
puguem treballar de manera conjunta en benefici de 
tot el poble de Riudoms.

Un dels cavalls de batalla en les darreres 
eleccions municipals va ser la transparència, 
de fet, tots els partits la portaven al seu 
programa de manera destacada. La podríem 
definir  com a “Transmetre, des de les 
institucions públiques, tota la informació 
del municipi que involucra a la ciutadania.” 
Per això considerem essencial tenir accés 
a totes les decisions que es prenen des de 
l’Ajuntament. De moment hem aconseguit 
que es publiquin els sous dels regidors i 
que s’enregistrin els plens. Són uns primers 
passos però encara queda molta feina per fer 
ja que la transparència no és només cosa de 
titulars, s’ha d’exercir dia a dia. I és aquí, en 
el dia a dia, on notem les mancances d’aquest 
nou govern de CiU.

Com dèiem anteriorment, és una bona 
notícia que s’enregistri el Ple. Però això no 
serveix de massa si el buidem de contingut, 
això és el que ha decidit el nou govern de 
CiU. Concretament, s’han delegat moltes 
competències d’Alcadia i el Ple en favor de 
la Junta de Govern Local, enlloc de tractar 
tots els assumptes al Ple, màxim òrgan de 
representació política del municipi i accessible 
per a tots els ciutadans. A més, a la Junta 
de Govern Local només s’hi reuneixen cinc 
membres dels tretze que formen el Consistori. 
I d’aquests cinc, cap és membre de l’oposició. 
Això significa que hi ha decisions importants 
– com aprovar certs projectes d’obres i 
serveis, posar les bases de subvencions, o 
l’adjudicació de determinades concessions – 
que es poden prendre de manera unilateral 

pel partit de govern. És més, per tan sols 
una part de l’equip de govern. I sense que 
l’oposició hi pugui mostrar el seu suport o 
rebuig.
També volem informar que des de la CUP 
Riudoms estem preparant, en paral·lel amb 
els altres grups municipals, una proposta 
de ROM i de Consell de Redacció d’aquest 
butlletí. Voldríem que durant aquest procés 
es tingui en compte a la ciutadania, ja que 
l’aprovació d’aquestes propostes representarà 
una millora substancial de la qualitat de la 
transparència al municipi.
Finalment, esperem que la regidoria de 
Transparència no es quedi només en el titular 
“Hem creat una regidoria de Transparència” 
i que realment serveixi per progressar en 
aquesta matèria.

El 13 de juny passat es va constituir el nou 
Ajuntament de Riudoms per a la legislatura 
2015-2019. Els propers quatre anys, els 
compromís d’ERC-Avancem-AM és treballar 
per a vosaltres i posar-nos al vostre servei 
Treballarem per tenir un Ajuntament més 
transparent i obert al poble. Farem una oposició 
constructiva i, quan calgui, contundent, posant 
sempre Riudoms per damunt de qualsevol 
altre interès.
Tenim idees, tenim programa, tenim equip i 
som lleials al nostre poble. Reiterem la nostra 
mà estesa tant a l’equip de govern de CiU com 
a l’altre grup de l’oposició, la CUP. Treballant 
conjuntament serem més forts i aconseguirem 
que aquesta nova etapa sigui la de la 

igualtat d’oportunitats i la de la confirmació 
de la veritable participació ciutadana en les 
decisions municipals. Tal com afirmàvem en el 
nostre programa, actuarem en conseqüència, 
oferint dedicació i compromís.
Per últim, donar les gràcies a tots els que 
el passat 24 de maig vau participar, amb el 
vostre vot, a les eleccions municipals i un 
agraïment especial als 411 riudomencs i 
riudomenques que van donar-nos suport i als 
companys i col·laboradors de la candidatura 
ERC-Avancem-AM.
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L’Estiu Esportiu: una proposta d’estiu per estar en forma

Més de dos-cents participants 
a la Megagimcana Popular

Èxit de la segona edició  
de la Festa Eivissenca

El món dels pirates ha estat el tema escollit sobre el qual s’ha basat la 
Megagimcana Popular 2015 que va celebrar-se el diumenge 19 de juliol.  
Aquest any i com a novetat, els 206 participants es van dividir en dues 
categories: la júnior i la d’adult, amb 12 i 24 equips respectivament. Les 
proves van finalitzar al Parc de Sant Antoni on també es va fer el lliurament 
de premis per als tres primers equips classificats de cada categoria, per 
als equips més animats i per als millors vaixells pirates.

El divendres 17 de juliol va tenir lloc a la Piscina Municipal la segona 
edició de la Festa Eivissenca, en la qual la música i la vestimenta blanca 
van ser els protagonistes d’aquesta festa d’estiu. 

Unes dues-centes persones van gaudir d’aquest esdeveniment que ja s’ha 
convertit en un clàssic de l’estiu i del programa de festes de Riudoms, 
fet que assegura la seva continuïtat en properes edicions.

Durant tot el mes de juliol, s’han ofert diàriament 
activitats d’esport obertes al públic en general 
per gaudir d’un estiu saludable i en forma. 
Sessions de zumba, de sardanes i caminades 
a la fresca, tornejos de bàsquet i tennis taula, 
entre moltes altres propostes han permès 
gaudir al màxim de les estones de lleure que 
ens ofereix la temporada d’estiu. 

Aquest any, com a novetat, s’ha celebrat el 
1r Campionat d’Scooter de Riudoms a l’Skate 
Park i que ha comptat amb una molt bona 
participació.

Arriba l’estiu amb l’Escola  
de Lleure

Una norantena d’infants, repartits en dos torns, han participat a una nova 
edició de l’Escola de Lleure “Viu l’estiu” 2015. Durant quatre setmanes, els 
nens i les nenes de 3 a 12 anys han compartit experiències culturals com 
ara visites a la biblioteca municipal, al mas de la calderera, al campanar 
de l’església i a empreses de Riudoms, però també hi ha hagut moments 
pel lleure en els quals han gaudit de tallers, jocs, esports i remullades a la 
piscina municipal.

Aquest any, i com a novetat, cadascun dels dos torns s’ha centrat en 
un centre d’interès, així el primer torn va treballar el circ i el segon el 
mar, de manera que totes les activitats han girat al voltant d’aquestes 
temàtiques.

Els participants a la Megagimcana ballant “Paquito Chocolatero” La Festa Eivissenca va tenir lloc a la Piscina de sant Antoni

Durant el mes de juliol, els infants han gaudit d’activitats de lleure


