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Connecta’t a l’eBando de Riudoms
L’eBando és una plataforma de comunicació d’avisos que permet a l’Ajuntament de Riudoms mantenir informats els seus 
veïns, fins i tot quan es troben fora del poble. En ella s’hi publiquen actes lúdics i festius, ofertes de feina, emergències, 

talls de circulació, averies en els serveis, entre altres informacions d’interès per la ciutadania. Per poder 
estar informat i rebre els avisos, només cal descarregar-se gratuïtament l’aplicació al telèfon mòbil i 
introduir el codi postal de Riudoms. L’aplicació està disponible per Android, iOS i Windows Phone.

Acabada la segona fase de 
remodelació del Cementiri 

Municipal
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DIsTrIbuCIó grATuïTA

Tal  i  com ens havíem 
compromès en les passades 
eleccions municipals, el 
nostre Equip de Govern 
té, com una de les seves 
pr io r i ta ts  per  aquesta 
l eg is la tura ,  redu i r  e ls 
impostos.

En aquest sentit, fa unes setmanes vam acollir-
nos a la possibilitat que oferia el Ministerio de 
Hacienda de demanar que la seva Gerencia 
del Cadastro reduís els valors cadastrals de 
Riudoms per l’any 2016. Aquesta reducció, 
d’un 23%, implicarà una baixada important en 
diferents impostos que paguem els ciutadans 
de Riudoms.

Concretament, aquesta reducció influirà de 
manera directa en la reducció de:

• L’Impost sobre l’increment del valor dels    

• L’Impost sobre Successions.

• L’Impost sobre Donacions.

• L’Impost sobre el Patrimoni.

Per altra banda, el compromís de reduir la 
pressió fiscal a Riudoms, sumat al compromís 
de mantenir la qualitat dels serveis que oferim, 
l’hem concretat en tres accions més sobre els 
impostos municipals:

• En aquel ls casos que la transmissió

Aquesta bonificació serà addicional a la 
rebaixa produïda per la reducció dels valors 
cadastrals comentats  anteriorment.

• Tot i que l’IBI que es paga a Riudoms és

• I finalment hem decidit absorbir, per part

Per altra banda es mantindran vigents totes 
les bonificacions i reduccions en les taxes i els 
impostos municipals que en els darrers anys 
hem aprovat.

Així doncs, aquestes accions són les primeres 
del mandat per a reduir els impostos que paguen 
els riudomencs. 

En els pròxims anys, a mesura que les condicions 
ho vagin fent possible i que no posem en risc 
la qualitat dels serveis municipals, el nostre 
compromís és de seguir actuant per rebaixar els 
impostos que es paguen al nostre poble. 

        Josep M. Cruset Domènech    
Alcalde

Primeres decisions per baixar impostos

COMPOSICIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

LEGISLATURA 2015 - 2019

Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat
Alcaldia, Governació, Agricultura

Xavier Gallego Seuba
xgallego@riudoms.cat

Urbanisme, Activitats, Medi 
Ambient i Nucli antic

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat
Festes

Maria Cros Torrents
mcros@riudoms.cat

Ensenyament, Política 
Lingüística, Joventut, Lleure, 
Informació Municipal

Jordi Domingo Ferré
jdomingo@riudoms.cat

Hisenda, Cultura, Casal Riudomenc, 
Participació i Transparència

Carles Garcia Jardí
cgarcia@riudoms.cat

Esports, Seguretat Ciutadana, Circulació

Montse Corts Vilaltella
mcorts@riudoms.cat
Benestar Social, Gent Gran, Ocupació i 
Formació, Protocol

Sergi Pedret Llauradó
spedret@riudoms.cat

Comerç Local, Promoció Econòmica, 
Serveis Públics

Mireia Massó Ametller
mmasso@riudoms.cat
Promoció Turística, Sanitat, Escola de Música

Pere Campíñez Salas
pcampinez@riudoms.cat
Regidor

Roser Torres Sanz
rtorres@riudoms.cat
Regidora

Jordi Ortiz Boria
jortiz@riudoms.cat
Regidor

Marcel·lí Garriga Masdeu
mgarriga@riudoms.cat
Regidor

equiparable al d’altres municipis de població 
i serveis similars, hem fet un primer ajust del 
tipus de l’IBI perquè es produeixi un estalvi 
per part dels veïns d’uns 75.000€. Aquesta 
decisió implica que pràcticament la pràctica 
totalitat dels rebuts seran menors en aquest 
2016 respecte el que van ser-ho el 2015.

del pressupost municipal, l’augment del cost 
de la recollida d’escombraries que l’empresa 
comarcal que fa aquest servei aplicarà als 
pobles del Baix Camp. D’aquesta manera, 
tot i l’augment del cost de la recollida, no 
s’augmenta aquesta taxa als riudomencs.

de l’habitatge habitual d’una persona es 
produeix per defunció del titular, s’aplicarà 
una bonificació del 20% a les plusvàlues.

terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua).
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Nou sistema digital d’informació 
ciutadana

L’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió ha posat en 
funcionament un nou sistema digital d’informació ciutadana, 
consistent en la instal·lació, a la plaça de l’Església, d’una 
pantalla de leds que permet transmetre contínuament la 
informació sobre els actes programats al Casal Riudomenc, 
així com al municipi, englobant tant la vessant cultural, lúdica 
i turística, com la vessant administrativa. 

Aquesta és una nova eina per mantenir informada puntualment 
a les persones que no tenen accés habitual a les xarxes socials. 
D’aquesta manera, la pantalla passa a garantir que la pràctica 
totalitat dels riudomencs tinguin total accés a la informació 
municipal.

La Diputació de Tarragona ha donat suport a la implantació 
d’aquest sistema mitjançant la concessió d’una subvenció 
extraordinària d’un import de 19.000 euros.

Ampliació de l’horari de la 
Deixalleria Municipal

A partir del mes de desembre, la Deixalleria Municipal amplia el 
seu horari d’obertura durant una hora més els dissabtes al matí. 
Així, aquesta instal·lació romandrà oberta els dimarts i dijous de 
16h a 20h i els dissabtes de 10h a 14h.

La Brigada Municipal arregla els 
camins malmesos per les pluges

A causa de les pluges del mes de setembre i d’octubre, va quedar 
força malmès l’estat dels camins i barrancs del terme municipal. Per 
aquest motiu, la Brigada Municipal ha treballat per arreglar-los perquè 
tornin a ser accessibles.

D e s p r é s  d e  v i n t  a n y s  d e 
funcionament, es va aprovar 
per Junta de Govern el canvi de 
diferents instal·lacions del Pavelló 
Municipal d’Esports per adaptar-se 
a les necessitats actuals. 

Concretament, s’han reemplaçat 
els capçals de les dutxes dels 
vestuaris per uns que treballen 
a un cabal inferior i permeten 
eliminar les incrustacions, s’han 
col.locacat aixetes mescladores 
d’aigua i s’ha canviat l’acumulador 
d’aigua calenta per un de vitrificat 
que permet poder realitzar la neteja 
anual obligatòria interior. 

Fonamentalment, aquestes mesures tenen per objectiu prevenir 
l’aparició de la legionel·losi en aquests espais públics i, a la vegada, 
garantir també un estalvi d’energia i d’aigua.

Prevenció contra la legionel·la al 
Pavelló Municipal d’Esports

Finalitzada la segona remodelació 
del Cementiri Municipal 

L’última setmana d’octubre va es va donar per acabada la segona fase 
d’adequació del Cementiri Municipal, que ha estat subvencionada 
per la Diputació de Tarragona a través del seu Pla d’Inversions 
Municipal. 

La Brigada Municipal ha estat l’encarregada d’executar les obres 
que s’han dut a terme i que, addicionalment, han permès millorar 
l’enllumenat de tot el recinte i també tornar-lo a pintar.

Amb aquestes actuacions queda pràcticament acabada la 
remodelació del Cementiri Municipal.

S’ha iniciat el període per a la 
realització de cremes agrícoles

El passat 16 d’octubre es va obrir el període per poder realitzar la 
crema de restes agrícoles col·lectives en finques rústiques. Tot i 
això, cal demanar autorització prèvia a les oficines de l’Ajuntament 
de Riudoms mitjançant una sol·licitud de comunicació de crema. 
Aquesta autorització permet encendre foc i utilitzar bufadors durant 
el període comprès entre el 16 d’octubre de 2015 i el 14 de març 
de 2016.

Cal tenir en compte que l’activitat quedarà suspesa en cas d’activació 
del pla alfa nivell 2 o superior (excepte per activitats apícoles i 
bufadors que serà pla alfa nivell 3). 

La pantalla permet transmetre informació municipal 

Estat en què va quedar la riera de Maspujols

A l’exterior, s’ha arreglat la zona d’aparcament
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La Fira de l’Avellana present 
a la Jornada de Fires Locals i 

Multisectorials
El director de la Fira de l’Avellana, el Sr. Francesc Xavier Bonet, 
ha participat a la Jornada de Fires Locals i Multisectorials 
que va tenir lloc el 8 d’octubre en el marc de la 45a edició 
d’exproReus.

La jornada, de caràcter tècnic, va servir perquè professionals 
del sector firal de la demarcació poguessin exposar la situació 
de les fires als seus municipis. El director de la Fira de l’Avellana 
va intervenir a la taula rodona sobre fires gastronòmiques del 
territori.

El sr. bonet durant la seva intervenció a la taula rodona

L’obra d’Hiroya Tanaka present al 
Saló del Manga

El XXI Saló del Manga de Barcelona, que ha tingut lloc durant 
l’últim cap de setmana d’octubre, ha acollit l’exposició Manga en 
Construcció. Una exhibició destinada a establir una relació entre 
el Japó, l’arquitectura en el manga i l’obra d’Antoni Gaudí. 

En ella hi ha pres part el conegut arquitecte Hiroya Tanaka, 
molt vinculat a Riudoms pel seu interès en l’estudi de l’obra de 
Gaudí. Al Saló, s’han exhibit diversos plànols de l’arquitectura 
gaudiniana que durant més de quaranta anys ha estudiat i 
treballat per elaborar-los amb la màxima exactitud possible.

Una petita mostra d’aquests plànols estan exposats de manera 
permanent a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí de Riudoms, una 
selecció de rellevància ja que actualment es conserven molts 
pocs plànols originals fets pel mateix arquitecte riudomenc. 
Durant el pròxim any, l’exposició itinerant Manga en Construcció 
s’exposarà a diversos països del món.

Hiroya Tanaka atenent els mitjans de comunicació al saló

Riudoms a la televisió japonesa NTV
El dissabte 17 d’octubre, un 
grup de periodistes japonesos 
va fer estada a Riudoms per 
gravar algunes imatges de la 
Casa Gaudí i de vistes generals 
del poble realitzades des del 
campanar de l’Església de Sant 
Jaume. 

Aquesta gravació formarà part 
del programa cultural “Kokoro ni 
Kizamu Fukei” (Aqruitectura del 
món) que s’emet per la cadena 
japonesa NTV (Nippon Television 
Network Corporation).

Rècord d’inscrits als cursos, 
xerrades i tallers del curs 2015-2016

Més de 300 persones s’han inscrit al programa de cursos, xerrades 
i tallers del curs 2015-2016. Una xifra rècord que demostra l’interès 
que desperten les propostes que, des de la Regidoria de Formació, 
s’ofereixen i que, enguany, s’han renovat amb dos cursos nous: de 
cuina i de cura de bonsais, els quals han tingut molt bona acollida. 

Concurs de pessebres 2015
Inscripcions de l’1 al 18 de desembre de 

2015 a les oficines de l’Ajuntament. 

Podeu consultar les bases a                  
www.riudoms.cat

Treballs importants a la Mina           
de Sant Antoni

La Mina de Sant Antoni, de la 
qual l’Ajuntament n’és l’únic 
propietari, representa una de 
les fonts de proveïment d’aigua 
potable del poble de Riudoms.

R e c e n t m e n t  l a  B r i g a d a 
Municipal hi ha fet una actuació 
d’urgència per a resoldre 
l’ensulsida que es va produir 
d’un tram d’aquesta mina. 
Concretament el que va entre la 
planta de potabilització d’aigua 
del poble i els dipòsits d’aigua 
que hi ha sota la zona d’arbres 
del Parc de Sant Antoni.

En aquest tram es va retirar el material que s’havia ensorrat i per 
evitar danys futurs es va col·locar un tub que en garantirà el pas de 
l’aigua malgrat la proximitat de la carretera.

Al portar a terme aquesta actuació, es va poder contrastar que 
la mina també es trobava molt saturada de terra en el seu tram 
d’aigües amunt. Així doncs, es va aprofitar per a netejar 200 metres 
addicionals de mina. Les dues actuacions garanteixen aquesta font 
de subministrament d’aigua pels pròxims anys.
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Comencen les activitats infantils de 
la Biblioteca amb noves propostes

Prop de cent persones van assistir, el dissabte 17 d’octubre, a la 
inauguració del curs 2015-2016 de L’hora del conte i que, aquest 
any, va anar a càrrec de la contacontes Montserrat Parra. Durant 
vint minuts, els més menuts van poder gaudir d’un recull d’històries 
“tocades del bolet” i, posteriorment, es va oferir un taller formatiu pels 
pares i mares que presentava eines per poder crear petits contes 
per explicar als infants.

L’hora del conte és 
una de les activitats 
amb més trajectòria 
de la biblioteca i està 
coordinada pel Grup 
Municipal de Lectura. 
Cada dissabte no 
fes t iu ,  d ’oc tub re 
a maig, persones 
voluntàries expliquen 
i escenifiquen contes 
per a nens i nenes 
d e  3  a  7  a n y s . 
Aquest curs, com a 
novetat, les sessions 
començaran a les 12h i, a més, s’ha previst que algunes d’elles 
siguin en anglès.

Una de les altres novetats d’aquest curs és el Club de Lectura 
infantil destinat a nens i nenes de 8 a 12 anys. Les trobades estan 
coordinades pel Grup Municipal de Lectura i són de periodicitat 
mensual. La primera de les tertúlies va tenir lloc el dissabte 14 de 
novembre a les 11 del matí a la mateixa Biblioteca. La propera està 
programada pel dissabte 19 de desembre, també a les 11 del matí.

La Guàrdia Municipal practica una 
retenció d’un ciutadà després d’una 

persecució
Són moltes les accions que habitualment porta a terme la Guàrdia 
Urbana per tal de garantir la seguretat dels veïns del poble. Per la 
seva pròpia naturalesa, sovint són tractades amb discreció i a la 
vegada no trascendeixen a l’opinió pública. Per la seva rellevància, 
i com exemple del resultat de les tasques que els agents porten a 
terme, s’informa als veïns de Riudoms de la retenció d’un ciutadà 
amb nombrosos antecedents.

Aquest cas es va produir a finals d’octubre, quan els agents feien la 
patrulla rutinària per la carretera TV-3103. Va ser llavors quan van 
interceptar un cotxe que sortia del Camí del Remei, el conductor del 
qual anava sense el cinturó de seguretat posat. Quan els agents 
van indicar-li que s’aturés per poder identificar-lo i efectuar la sanció 
administrativa corresponent, el vehicle va desobeir les indicacions 
de la Guàrdia Municipal i va marxar en direcció a la població veïna 
de Vinyols i els Arcs.

Immediatament es va produir una llarga persecució durant la qual 
el vehicle interceptat va anar produint greus infraccions de trànsit i 
conducció temerària fins entrar al nucli urbà de Vinyols i els Arcs. A 
l’alçada del Camí de Vinyols a Tarragona, dins el terme de Riudoms, 
el vehicle va bolcar degut a l’altíssima velocitat i el conductor va fugir a 
peu fins que va poder ser retingut pels agents de la Guàrdia Municipal 
de Riudoms. A l’arribada del Cos dels Mossos d’Esquadra, que van 
procedir a la seva detenció, van evidenciar que, a part de comptar 
amb nombrosos antecedents, a l’interior del vehicle hi havia eines 
que habitualment s’utilitzen per efectuar robatoris. Actualment el Cos 
dels Mossos d’Esquadra es fa càrrec de les diligències dels fets. 

Aquesta actuació només és un exemple de les nombroses que es 
porten a terme per part dels agents de la Guàrdia Urbana de Riudoms, 
amb les quals contribueixen a garantir la seguretat dels veïns.

Conveni de col·laboració pel 
transport d’alumnes de l’INS Joan 

Guinjoan en les sortides esportives
L’Ajuntament de Riudoms, el Consell Esportiu del Baix Camp i l’INS 
Joan Guinjoan van signar, el 28 d’octubre, un conveni de col·laboració 
segons el qual l’Ajuntament es compromet a cobrir les despeses 
del desplaçament dels alumnes i professors acompanyants que es 
produeixin com a conseqüència de les sortides per assistir a les 
trobades d’alumnes del programa Dinamització esportiva als centres 
d’educació primària i secundària del Baix Camp, al qual participarà 
l’institut durant el curs escolar 2015-2016.

Aquest programa, organitzat pel Consell Esportiu del Baix Camp 
conjuntament amb els ajuntaments de la comarca, té per objectiu 
promoure l’activitat esportiva en horari lectiu i s’adreça als alumnes 
i professors dels centres educatius públics, concertats i privats de 
secundària del Baix Camp.

A la venda les entrades de la nova 
temporada del Casal Riudomenc

A partir del mes d’octubre, es van posar a la venda les entrades per 
a la programació del Casal Riudomenc de la temporada de tardor i 
d’hivern. Un programa divers que inclou propostes musicals i teatrals 
que actualment triomfen a les sales de Catalunya, així com propostes 
escèniques de grups amateurs i locals.

L’horari de taquilla per a la venda anticipada d’entrades és els dijous 
no festius de 18.00 h a 20.00 h i per internet a www.casalriudomenc.
cat. El mateix dia de la funció es poden adquirir entrades des d’una 
hora abans de l’inici de l’espectacle.
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Recursos humans

Estat del procés D a t a  d e  f i n a l i t z a c i ó  d e 
presentació d’instàncies

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió 
d’una plaça en caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical 
i piano.

En tràmit 7 d’octubre de 2015

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la 
cobertura de llocs de treball de guàrdia del servei de vigilants, en règim 
de funcionari interí.

Finalitzat 14 d’agost de 2015

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió 
d’una plaça d’administratiu per funcionari.

Finalitzat 17 d’agost 2015

Relació dels últims processos selectius per a la constitució de borses de treball per a la provisió de places a l’Ajuntament de Riudoms.

Acords més destacats del Ple de 29 d’octubre
1/. s’aproven per unanimitat les actes de les sessions 
anteriors que van tenir lloc els dies 31 d’agost i 3 de 
setembre de 2015.

2/. Es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia 
i per la Presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana, des 
de l’última sessió plenària.

3/. s’aprova l’esmena de l’error material consistent en l’omissió 
d’una columna corresponent al percentatge de dedicació parcial, 
en el quadre del règim i retribucions dels càrrecs electes.

4/. s’aprova l’esmena del nom del membre del Consell 
Assessor de l’Entitat Pública Empresarial riudoms gestió 
que consta en el Decret de l’Alcaldia núm. 2015_06_29-
02 de data 29 de juny de 2015, com a designat pel grup 
municipal d’Esquerra republicana de Catalunya/Avancem 

Espai socialista/Acord Municipal, el sr. Jordi Ortiz boria, i 
substituir-lo pel sr. Marcel·lí garriga Masdeu, atès que es 
va produir un error material en la transcripció del nom en 
el Decret. 

5/. s’aprova la sol·licitud del règim especial de reintegrament 
dels saldos deutors a càrrec de l’entitat local en la liquidació 
definitiva de la participació en tributs de l’estat de l’any 2013.

Primer.- Sol·licitar el fraccionament de la liquidació per la participació 
en tributs de l’Estat corresponent a l’any 2013 i amb valor 133.032,77 
euros; establint-se un període de reintegrament de 10 anys, de 
conformitat amb el Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre.

6/. s’aprova la delegació a base-gestió d’Ingressos de les 
facultats en matèria de recaptació, en període executiu, d’altres 
ingressos de dret públic en la modalitat de costes judicials.

Els plens de l’Ajuntament,                
a internet

Durant mes de novembre s’ha instal·lat una càmera de gravació 
al saló de plens de l’Ajuntament per poder-los enregistrar i així 
posar-los a disposició de la ciutadania a través de la pàgina 
web: www.riudoms.cat. Els plens es penjaran, íntegrament i 
a posteriori, a l’apartat de transparència, des d’on es podran 
visionar. 

La Jutgessa de Pau, distingida amb 
la Medalla d’Honor

L’Associació Catalana en pro de 
la Justícia va atorgar a la Sra. 
Marina Mas, Jutgessa de Pau 
de Riudoms, la Medalla d’Honor 
en reconeixement  a la  seva 
exemplar dedicació envers la 
justícia de pau. El guardó li va ser 
lliurat el passat 24 d’octubre, en 
un acte celebrat a Calonge.

Aquest és un acte per premiar 
el mèrit i l’antiguitat dels socis 
i persones que han contribuït al 
desenvolupament de la Justícia 
de Pau.

Acords més destacats del               
Ple de 5 de novembre

1/. Es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia 
i per la Presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana, 
des de l’última sessió plenària.

2/. Es dóna compte del compliment del període mig de 
pagament a proveïdors de les administracions públiques 
i de morositat, del 3r trimestre de 2015, mitjançant la 
plataforma del Ministeri d’Hisenda.

3/. Es dóna compte de la remissió de l’execució trimestral 
del pressupost de les entitats locals del 3r trimestre de 
2015, mitjançant la plataforma del Ministeri d’Hisenda.

4/ .  Es dóna compte de les l ínies fonamentals dels 
pressupostos de les entitats locals de l’exercici de 2016.

Acords més destacats del               
Ple de 16 de novembre

1/. Es dóna compte de la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de riudoms de l’exercici de 2014.

2/. s’aprova el Pla econòmic financer de l’Ajuntament de 
riudoms en relació amb la liquidació del pressupost de 
l’exercici de 2014.

3/. s’aprova inicialment l’expedient de modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2016.
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Grup Municipal de CDC

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM
Mà estesa al govern municipal

repensar la política d’ingressos i despeses municipals

La seguretat, una prioritat
Tal i com ens havíem compromès en les 
darreres eleccions a l’Ajuntament, tot allò 
relacionat amb la seguretat dels riudomencs 
és una prioritat pel nostre grup municipal.

És per això que a aquesta àrea hi destinem 
esforços importants, tant des del punt de vista 
organitzatiu i de planificació d’accions, com 
des del punt de vista econòmic.

Anualment destinem més de 300.000€ per 
a garantir el personal i els equipaments 
necessaris per tal que la Guàrdia Urbana de 
Riudoms realitzi la seva feina amb èxit.

Per altra banda, les estratègies de vigilància, 
els controls, el seguiment de situacions de 
risc, l’equipament tècnic de què es disposa, 

els vehicles i el nombre d’agents es planifiquen 
des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana 
a fi de poder portar a terme les accions 
necessàries i minimitzar els fets delictius que 
es produeixen en el nostre poble.

En aquest sentit és fonamental el treball 
conjunt amb altres cossos de seguretat i per 
això, de manera prioritària, es planifiquen 
accions conjuntes i intercanvi d’informació 
amb el Cos dels Mossos d’Esquadra.

A més a més, en els darrers temps estem fent 
un esforç addicional per tal de complementar 
la formació dels agents amb nous cursos, i a 
la vegada dotar-los d’un major equipament 
tècnic per poder així augmentar la capacitat 
resolutòria d’aquest servei.

Per la pròpia naturalesa de la feina que es 
realitza, sovint les accions que es planifiquen 
i es porten a terme, així com els resultats, 
passen desaparcebudes per tal de no 
comprometre el seu bon funcionament. Però 
això no pot evitar que siguem coneixedors de 
que la Guàrdia Urbana de Riudoms porta a 
terme una excel·lent tasca que es tradueix en 
el fet que, en comparació amb altres municipis 
de característiques similars, tinguem un dels 
índex de delinqüència més baixos.

Ara bé, això no serveix pas per conformar-nos. 
Tot el contrari. Mentre es produeixi algun fet 
delictiu, dedicarem els nostres esforços per 
garantir que la seguretat ciutadana és una 
prioritat al nostre poble.

Des de la CUP Riudoms celebrem que 
l’Ajuntament de Riudoms hagi decidit 
acollir-se a l’actualització dels valors 
cadastrals per a l’any 2016, ja que aquest 
fet repercutirà en una rebaixa del 23% del 
valor cadastral dels immobles del municipi i, 
en conseqüència, en una reducció del rebut 
de l’IBI. Tanmateix, aquesta rebaixa serà 
bastant menor del 23% ja que l’Ajuntament 
ha decidit augmentar per a l’any 2016 el 
gravamen urbà del 0,56% al 0,648%.
Per a aquells que no ho sàpiguen, el 
gravamen és un coeficient que juntament 
amb el valor cadastral serveix per a calcular 
l’import de l’IBI. Durant els anys 2010-2015 
l’Ajuntament va disminuir-ne el seu valor (del 

0,70% al 0,56%) intentant contrarestar així 
la pujada progressiva del valor cadastral, 
tot i que segons la nostra opinió, hagués 
estat més encertat sol·licitar la rebaixa 
cadastral a l’Oficina General del Cadastre. 
Tal com vam explicar durant la campanya 
electoral, Riudoms es podia haver acollit 
des de fa dos anys al mateix procediment, 
obtenint una rebaixa similar aplicable l’any 
2014 o 2015. Cal no oblidar que l’última 
revisió cadastral s’havia produït l’any 2007, 
en plena bombolla immobiliària.
Tal i com vam manifestar al Ple, creiem que 
tan important és la gestió dels ingressos 
com la gestió de les despeses. A parer de la 
CUP, els pressupostos han de ser una eina 

que permetin la redistribució de la riquesa; 
han de garantir la prestació de tots els 
serveis públics, i alhora ser justos, aplicant 
també criteris de progressivitat fiscal.
L’Ajuntament, i també la ciutadania, hauria 
de reflexionar sobre la manera en què 
ens gastem els recursos municipals, ja 
que segons la CUP, hi ha despeses que 
s’haurien de reduir i/o eliminar per tal 
de destinar els ingressos municipals a 
millorar les condicions dels serveis públics 
actuals.
Tenim molt clar que la prudència econòmica, 
la qual esmenta sovint el govern, no només 
implica el quant, sinó també el què i el 
com. 

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.
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Festes del Beat Bonaventura i Homenatge a la vellesa

El diumenge 14 de novembre es va celebrar la 12a edició de la 
Festa de l’Oli Nou, a les instal·acions de la Cooperartiva Agrícola de 
Riudoms. Es van servir unes 2.000 racions de l’esmorzar popular. 
L’objectiu d’aquesta festa és donar a conèixer un dels productes 
d’elaboració pròpia de Riudoms: l’oli, emmarcat dins la DOP 
Siurana.

Durant els dies 21, 22 i 23 de novembre es van celebrar les 
Festes del Beat Bonaventura. El dissabte al migdia va tenir 
lloc la Solemne Missa Concelebrada i, al vespre, la processó 
pels carrers del centre del poble presidida per l’Urna del 
Beat. El diumenge es va fer l’Homenatge a la vellesa amb la 

celebració d’una missa en honor als homenatjats i un dinar 
de germanor. Un acte anual que vol reconèixer tots aquells 
riudomencs majors de 82 anys. L’espectacle pirotècnic de la 
nit va posar el punt i final a les Festes d’aquest any.  

Tradicional ballada de sardanes

Els actes religiosos, juntament amb els lúdics, són els protagonistes d’aquestes festes en honor al beat

Foto conjunta dels assistents a l’Homenatge a la Vellesa

12a Festa de l’Oli Nou


