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EL CONSELL D’ALCALDES DEL BAIX CAMP ENS HEM
CONSTITUÏT EN ASSEMBLEA PERMANENT, PER TAL

D’OBSERVAR L’EVOLUCIÓ DELS COMPROMISOS
GOVERNAMENTALS CONTRA LA INSEGURETAT CIUTADANA.
La denúncia dels alcaldes i les espontànies mobilitzacions ciutadanes en molts municipis de la província de
Tarragona són la punta de l’iceberg d’un estat d’opinió crític contra la passivitat dels responsables de la
seguretat ciutadana.

No ens han pogut fer callar, ben al contrari. Hem estat acusats de crear alarmisme i ens han volgut silenciar
a base de declaracions com que hi havia menys delictes que fa uns anys i que les dades «objectives que
ells tenien» eren positives, mentre tothom sabia que la realitat era ben diferent, amb un allau de robatoris
que multiplicaven els d’anys anteriors. Mal intent d’amagar-nos una realitat tan crua i evident a ulls de tothom,
que feia créixer el sentiment de ràbia i d’impotència davant l’evidència que: No hi ha suficients mitjans per
donar un servei de qualitat en matèria de seguretat ciutadana i a més no hi havia voluntat política de
canviar la situació.

La nostra veritat neix del coneixement directe de la realitat. El nombre de fets delictius i la seva creixent
gravetat són arguments inqüestionables que eren coneguts i patits per la ciutadania en un estat de creixent
preocupació, fins el punt que començaven a néixer iniciatives gens conformes amb l’estat de dret i amb el
monopoli governamental de la preservació de la seguretat ciutadana.

És molt lamentable que la primera resposta a la representació d’alcaldes hagués estat negativa a l’augment
d’agents dels cossos de seguretat. Error que dos mesos més tard van rectificar amb la promesa d’enviar
reforços a dojo, reconeixent implícitament la insuficiència de guàrdies i de mitjans que veníem patint des de
feia molts mesos.

Malgrat que no s’ha complert tot el que ens van prometre, alguna cosa ha començat a canviar en aquesta
matèria tan sensible. La pregunta és: quants delictes i ensurts s’haurien estalviat els ciutadans si el
Delegat del Govern a Catalunya hagués fet cas als alcaldes a la primera reunió?

La primera conseqüència de les greus mancances la patim els ajuntaments, que ens veiem obligats a fer un
sobreesforç pressupostari per tal de suplir els dèficits d’altres administracions en aquesta matèria, a base
d’augmentar les plantilles de guàrdies municipals. El cas de Riudoms és prou clar. La plantilla ha passat de 6
a 9 guàrdies (+50%) des del tancament de la caserna de la guàrdia civil, per atendre una població que ha
augmentat, en aquest mateix període, en 500 habitants (+9%).

La segona conseqüència la pateix la ciutadania que veu amb impotència com li entren per casa, per les
empreses i per les masies amb tanta facilitat com impunitat.

Sembla que ara s’ho estan prenent més seriosament, això no obstant, haurem de mantenir-nos alerta durant
les properes setmanes i mesos per comprovar el compliment dels compromisos i si el problema persisteix
de forma latent o s’ha eradicat.

El Consell d’alcaldes del Baix Camp ens hem constituït en Assemblea permanent per fer el seguiment minuciós
de l’evolució de la (in)seguretat ciutadana.

Josep M. Vallès i Jové, Alcalde

Reviu les Places
5 de juliol

21:00 hores - Always Drinking Marching Band [cercavila].

22:00 hores - Lisboa Zentral Cafè [música + cinema] a la Plaça del Barri Ferrant.

12 de juliol

22:00 hores - El Riudoms dels nostres pares II [Àudiovisual] a la Plaça de l’Om.

19 de juliol

22:00 hores - El Màgic Andreu [màgia] a la Plaça de l’Església.

26 de juliol

22:00 hores - Circ Teatre Victòria de Moscú [circ + teatre] a la Plaça de la Palmera.
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El Nucli Antic està d’obres

Les obres del carrer del Beat

21 de juliol
13h Tronada i repic de campanes d’anunci de Festa Major
Plaça de l’Església

22.30h CONCERT: Hotel Cochambre
Plaça de l’Església

22 de juliol
17h 3r Torneig de Futbol 7.
Organitzat pel CD Riudoms
22h CORREFOC
23.30h CONCERT: Els Kintus 2006
Recinte de Sant Antoni

Les obres que s’estan realitzant en al carrer del Beat i al carrer de Sant Isidre són similars a les que l’any passat
es van portar a terme al carrer de l’Arenal i formen part del procés de modernització del Nucli Antic que està
duent a terme l’Ajuntament.

Aquest procés de modernització consta de dues grans línies de treball:

 Modernització de l’ENLLUMENAT PÚBLIC als carrers en que el ferm de llambordes ja es va millorar
fa uns anys. Aquesta actuació es va realitzar l’any 2004 i va agafar els carrers Major, de Les Galanes, Sant
Bonifaci i travessies de la Font, dels Enamorats i dels Fadrins. Concretament, es va procedir a substituir tot el
cablejat, així com la col·locació de nous llums que milloraven l’estètica i sobretot la il·luminació dels carrers.

 Modernització de tots els SERVEIS en els carrers en que el ferm de llambordes no s’ha canviat en
els darrers anys. En aquest cas es procedeix a la renovació integral del ferm i dels serveis públics. Fruit de l’estudi
de l’estat actual del ferm, així com la ubicació i ús dels carrers, es van començar les obres pel carrer de l’Arenal (el
qual recull les aigües pluvials de bona part del Nucli Antic), i ara es continua pels carrer del Beat i de Sant Isidre.

Un cop acabats el carrer del Beat i Sant Isidre, s’iniciarà la tramitació per executar les obres del carrer Nou, de
Sant Jaume i de Sant Pere, el projecte d’obres dels quals ja està redactat i aprovat.

El nou ferm del Nucli Antic.

El ferm original dels carrers del Beat i de Sant Isidre era de llamborda de pedra granítica amb voreres molt
estretes que obligaven als vianants a transitar pel centre dels carrers. La mateixa constitució de les llambordes,
accentuada pel mal estat del ferm en alguns trams feia que fós dificultós caminar-hi.

Així doncs, es va buscar una proposta de ferm que permetés caminar-hi de manera còmoda i que a la vegada respectés l’estètica de llambordes
anterior, amb un caràcter propi i amb un toc just de modernitat.

A la pràctica, l’actuació consisteix, tal com ja es pot observar al carrer Arenal, en utilitzar les llambordes tallades per la meitat, colocades amb ciment
i combinades amb pedra.

La substitució dels Serveis Públics

A més de la substitució del ferm es procedirà a la renovació de tots els serveis públics:

Substitució de l’enllumenat públic seguint l’estètica uniforme de tot el Nucli Antic.

Canvi de canonades d’aigua potable fins al comptador de cada casa. Per major comoditat dels veïns, s’aprofiten les obres per a desplaçar els
comptadors fins la façana de les cases.

Renovació de la xarxa de clavegueram actual per una nova canonada de material plàstic i de diàmetre més gran.

Construcció d’una xarxa de pluvials, fins ara inexistent, amb embornals als carrers i canonades de gran diàmetre, de manera que en cas de
pluges, la major part de l’aigua transcorrerà per les canonades soterrades i no pas per damunt dels carrers.

Renovació de la senyalització vertical, de les plaques amb els noms dels carrers i dels números de cada casa.

L’estat actual de les obres

Les obres s’estan executant a molt bon ritme i a hores d’ara ja s’ha aixecat tres quartes parts del ferm i s’ha renovat més de la meitat de les xarxes de
serveis públics. Actualment s’està col·locant les subbases de tot-ú i les bases de formigó, i s’ha iniciat la col·locació del nou ferm.

Val a dir que, a diferència del que va passar en realitzar les obres del carrer de l’Arenal, fins al moment la climatologia ha estat favorable i no ha
ocasionat problemes importants.

Les obres les està portant a terme l’empresa GESTIÓN Y APLICACIONES HIDRAULICAS SA, a la qual se li va adjudicar l’execució mitjançant un
concurs públic, al qual van participar-hi vuit empreses.

Els costos econòmics

El cost de l’obra serà proper als 600.000 euros (100 milions de pessetes). D’aquests, 300.000 euros es pagaran amb una subvenció del Pla d’Obres
i Serveis de la Generalitat de Catalunya i que l’Ajuntament va decidir destinar a les obres d’aquests dos carrers.

La resta del cost anirà a càrrec de l’Ajuntament i no es cobrarà cap mena de contribució especial als veïns, tal i com s’ha fet en les actuacions anteriors.

Agraïment

Aprofitem l’ocasió per agrair la bona predisposició dels veïns davant les molèsties que ocasionen les obres en el trànsit de vehicles i la mobilitat de les persones.

Festa Major de Sant Jaume
23 de juliol

10h XV BICICLETADA POPULAR
Organitzada per l’Ajuntament de Riudoms i Amics de Riudoms
20h ESPECTACLE D’ANIMACIÓ. Plaça de l’Església

21.30h CONCERT DE FESTA MAJOR: Orquestra Musicàlia
22h GRAN BALL DE FESTA MAJOR: Orquestra Musicàlia
Recinte de Sant Antoni

 25 de juliol
19.30h SOLEMNE MISSA I PROCESSÓ.
Església de Sant Jaume Apòstol

21h BALL DE FINAL DE FESTA .  Recinte de Sant Antoni
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ANEM A ENRAMAR!

BARRI DEL RAVAL

BARRI D’AVALL BARRI DEL COLOMER BARRI DE LES ESCOLES

BARRI FERRANT KINTUS 2006 BARRI DEL CARRER MAJOR

BARRI DEL MOLÍ D’EN MARC BARRI DE SANT ANTONI BARRI DE SANT SEBASTIÀ

Millor Disfressa

Millor Carrossa

1r Premi Barri del Raval 200 euros

2n Premi Barri de les Escoles 150 euros

3r Premi Barri de Sant Antoni 100 euros

1r Premi Barri del Raval 200 euros

2n Premi Barri de Sant Antoni 150 euros

3r Premi Barri del Carrer Major 100 euros



Ajuntament de Riudoms 5

� Juny 2006 � Núm. 40 �

26a Fira de l’Avellana

Un any més, la Festa dels Barris ha aconseguit mobilitzar tot el poble per
aconseguir fer, entre tots, una gran festa participativa i, com sempre, d’allò
més divertida. Una festa a la que, aquest any, s’hi han afegit elements
recuperats que anys endarrera formaven part de la fesomia de la festa, i
que per raons diverses, havien tancat un cicle.

Un exemple en pot ser la recuperació, enguany, del canó per anunciar
l’inici de la festa amb forma de cercavila el divendres al vespre, amb la
participació de la Colla Gegantera de Riudoms amb els tres gegants i dos
cap-grossos, o la recuperació de l’americana «Lleida», peça musical típica
de la Festa dels Barris, de la que l’Ajuntament n’ha adquirit els drets
d’explotació per tal de preservar-la com a element immaterial de la cultura
tradicional local, tot agraïnt especialment la tasca duta a terme pel mestre
Josep Tell, qui n’ha realitzat els arranjaments oportuns. Cal remarcar, molt
especialment també, la dedicació dels responsables de les comissions
de cada barri, que han assistit a totes les reunions convocades per preparar
la festa i que s’han encarregat de fer les aportacions recollides dels veïns
de cada barri, retornant-los després els acords assolits.

Any rera any, la festa camina envers la perllongació cap al divendres al
vespre, per tal d’encetar la festa amb tota l’energia necessària. Enguany,
per exemple, i alguns barris repetint la iniciativa engegada l’any passat, s’ha

fet degustació de cócs al Barri del Raval, concurs de truites al Barri del
carrer Major, rom cremat al Barri de les Escoles, degustació de cócs i rom
cremat al Barri de Sant Sebastià i sopar popular al carrer al Barri del Colomer.
D’aquesta manera, engalanar els carrers esdevé una festa en sí.

La resta de barris, que van estar frec a frec en puntuació amb els que van
obtenir algun premi, van rebre un pernil com a obsequi. Aquests barris van
ser:

Barri d’Avall (Pipi Calcesllargues), Barri del Colomer (Parxís), Barri Ferrant
(vaquers), Barri del Molí d’en Marc (caramels), Barri de Sant Sebastià
(instruments musicals) i Kintus 2006 (equip de futbol).

Un cop lliurats els premis del Concurs, es va fer l’elecció de l’Hereu i la
Pubilla de Riudoms 2006, enguany amb representació de tots els barris
gràcies a la col·laboració dels Kintus 2006, que van aportar els candidats
als barris que no en disposaven. Va sortir escollit com a Hereu de Riudoms
2006 n’Oriol Valldosera, del Barri d’Avall, i com a Pubilla Riudoms 2006
va sortir escollida na Meritxell Joanpere, del Barri del Colomer.

Amb aquesta fesomia, la festa assoleix una faceta tradicional que la fa
única i diferenciada de qualsevol altra, fet que la converteix en una
convocatòria festiva carregada de personalitat i de primer ordre en el
calendari festiu de Riudoms.

La Festa dels Barris,

la festa de tothom

Els gegants i els capgrossos van pendre part en la cercavila

La banda «La Principal de Riudoms» interpretant l’americana «Lleida»

Durant el mes de juny es va fer l’elecció del cartell guanyador del Concurs de Cartells de la 26a Fira de

l’Avellana. Examinats els 35 cartells presentats i una vegada fet l’escrutini de les votacions secretes, es va

emetre el següent veredicte:

PRIMER PREMI ABSOLUT, dotat amb 400˛. S’atorga al cartell presentat amb el títol «Continúa la tradición»

i que la seva autora és Rosa Basurto Casado, d’Aranda de Duero (Burgos).

1r ACCÈSSIT per a l’artista riudomenc més puntuat, dotat amb 100˛. S’atorga al cartell presentat amb el

títol «El floc del nostre poble» i que el seu autor és Josep Gañán Jansà.

2n ACCÈSIT per a l’artista riudomenc més puntuat en categoria juvenil, dotat amb 50˛. Es declara desert.

Una altre any, el Comitè Organitzador de la Fira de l’Avellana, té el gust de presentar-vos aquest Cartell,

alhora que esperonem a tot el poble a participar activament en la propera edició de la Fira, que amb molt de

gust estem preparant.
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Els nens ja en poden gaudir

Els passats dies 26, 27 i 28 de maig la Colla Gegantera de Riudoms va ser
la invitada d’honor del 8è aniversari del grup Bardoada de Pinhal Novo
(Portugal).

En la seva arribada van ser rebuts pel grup Bardoada i pel Sr. Alvaro Amaro,
alcalde de Pinhal Novo. Després d’agrair l’assistència de la Colla Gegantera,
el Sr. Alvaro Amaro va confirmar la seva assistència a la nostra localitat
durant LA FIRA DE L’AVELLANA. Tot seguit, va lliurar uns obsequis del
poble de Pinhal Novo per a la Colla Gegantera i l’Ajuntament de Riudoms.

Així els propers dies 11, 12 i 13 d’agost els visitants de la FIRA DE
L’AVELLANA podran gaudir un altre cop d’un dels millors grups de sarrafao
(percussió) d’Europa. Cal destacar que l’any 2005 varen ser campions del
TABAL D’OR del Concurs de percussió de Portugal, Espanya, Itàlia i França.

Aprofitant l’avinentesa, la Colla Gegantera de Riudoms convida a tot el poble
a gaudir d’aquesta festa per la FIRA DE L’AVELLANA, tot esperant una molt
bona resposta, com ara fa dos anys, per la Festa Internacional de Gegants.

La Colla Gegantera i el Grup Bardoada
de Pinhal Novo

L’Escola-Taller restaura els
gronxadors de la Plaça del Pou

L’Escola Taller de Riudoms ha
realitzat les feines de restauració
dels dos cavallets de fusta que
estan situats a la Plaça del Pou.

Un cop restaurats, ja tornen a lluir
com si fossin nous, i la canalla
ja en pot tornar a gaudir.

A més, l’Escola Taller ha
col·laborat en la construcció de
mobiliari per a l’Escola de Música
i la Llar d’Infants.

La Diputació de Tarragona, mitjançant les gestions fetes pels regidors de
Cultura i d’Agricultura de l’Ajuntament de Riudoms, ha concedit una
subvenció extraordinària de 6000˛ a la Cooperativa Agrícola, en motiu de
la celebració dels actes del seu 50è aniversari.

Així mateix, s’ha concedit també una subvenció per a les despeses que
genera la Fira de l’Avellana i per a l’adquisició del conjunt escultòric en
bronze de l’obra titulada «La Plegadora d’Avellanes». Properament es rebrà,
per aquests conceptes, un ajut de 19000˛.

La Diputació ajuda Riudoms

Sant Joan i la Flama del Canigó
La Colla de Diables de Riudoms van ser els encarregats de preparar la
recepció de la Flama del Canigó la vígilia de Sant Joan. Acompanyats dels
alumnes del curs de tabalers, van portar la Flama fins a la plaça, on es va
dur a terme un espectacle pirotècnic i l’encesa de la foguera ubicada al
centre de la plaça, feta amb embalums i mobles vells.

La Comunitat de Regants de la Mina de Sant Francesc, vol agrair als
Serveis Tècnics Municipals i especialment al Regidor d‘Urbanisme de
l’Ajuntament de Riudoms, la seva actuació immediata i eficaç que va tenir
lloc, en motiu de l’afectació del curs de la mina quan s’estaven realitzant
treballs de fonamentació en les obres de construcció d’un conjunt industrial
a la parcel.la 1, del Polígon Industrial «El Prat».

Com a resultat d’aquesta intervenció, els socis de la Mina de Sant Francesc
hem arribat a un acord molt satisfactori amb l’empresa constructora que
no dubtem que serà una millora per a la conservació i manteniment de la

galeria soterrada de la referida mina.

La Mina de Sant Francesc

Referèndum per l’Estatut

El 51.69% dels riudomencs amb dret a vot van assistir el diumenge 18 de
juny a dipositar el seu vot en el Referèndum sobre l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.

El 73,11% van votar SI a l’estatut, el 20,71% van votar NO i el 6,18% van
votar BLANC.

A la Província de Tarragona va votar un 48,12% del cens, dels quals el
72,39% va votar SI a l’estatut, el 22,51% va votar NO i el 5,10% va votar
BLANC.

Pel que fa al resultats a tot Catalunya, el 73,90% dels catalans van votar SI
a l’estatut, el 20,76% van votar NO i el 5,34% van votar BLANC. La
participació va ser de 49,41% del cens.

Resultats  del Referèndum a Riudoms

Carnet de conduir per punts

L’1 de juliol ha entrat en vigor el carnet de conduir per punts establert per la
DGT (Dirección General de Tráfico).

L’autorització per a conduir estarà condicionada a disposar d’un saldo positiu
de punts que es poden perdre o guanyar, amb un saldo inicial de 12 punts
per als conductors en general i 8 punts per als conductors amb una antiguitat
del permís inferior a 3 anys.

Amb infraccions greus o molt greus es perdran punts, i a més, s’haurà de
pagar la corresponent sanció. Si es perden tots els punts, per recuperar-
los, el conductor haurà d’anar a un centre concertat a rebre un curs de
reeducació i sensibilització, i superar una prova teòrica. També es podran
obtenir punts per ser un bon conductor fins a un màxim de 15 punts,
aconseguint 2 punts després de 3 anys sense perdre’n cap. Si transcorren
3 anys més sense infraccions, es guanyarà un punt més.

Sobretot, sigueu prudents a la carretera.

Els Gegants de Pinhal Novo ja són a la Casa de Cultura

Biblio-piscina a la Piscina Municipal
Com cada any, durant tot el mes de juliol us podreu submergir en la lectura,
a la Piscina Municipal de Riudoms, amb els llibres i revistes de la Biblioteca
“Antoni Gaudí i Cornet » que hi trobareu.
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GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PPC

‘VOLEM SEGURETAT O
DEMAGÒGIA BARATA?’

La caiguda del pressupost de
seguretat entre els anys 2000 i 2004,
quan era Ministre de l’Interior el Sr.
Rajoy, va provocar un augment de
les taxes d’homicidis i de criminalitat;
taxes que s’han reduït en tan sols dos
anys canviant la política antisocial i
de menyspreu per la solidaritat, la
integració i la prevenció del PP. A més
l’oferta d’ocupació pública de Policia
i Guàrdia Civil amb el Govern del PP
(2001-2004) va ser de  26.029 places
en 4 anys i el Govern del PSOE porta
19.200 places creades en 2 anys i
seran 36.000 a final de la legislatura.
Però no sol s’ha treballat en
l’augment de número d’efectius sinó
que també s’està efectuant una
tasca d’investigació i prevenció i
es prepara una modificació del codi
penal.
I pel que fa a la nostra demarcació,
degut als últims robatoris i actuacions
violentes, els responsables dels
diferents partits polítics van arribar a
l’acord de treballar conjuntament i
demanar reunions al més alt nivell
per augmentar el número d’efectius
i millorar la seguretat en tots els

Des de CiU volem donar les
gràcies al poble de Riudoms i a
tot Catalunya per la victòria
contundent del Sí.

A Riudoms, el Sí ha guanyat amb el
73,11% dels vots davant del No, que
ha obtingut un 20,71 %.

El president de CiU, Artur Mas, ha
qualificat el nou Estatut com «una
eina potent per poder mirar el
futur amb més esperança i més
confiança» i ha donat les gràcies
als qui han votat que Sí. L’Artur Mas
ha afegit que «aquest és un
Estatut que també beneficiarà als
qui no han anat a votar o, fins i
tot, als qui han votat que no».

Amb aquest referèndum hem posat
al dia les nostres eines. Tenim un
bon país que ha aguantat
moments recents molt difícils. A
partir d’ara, tindrem un bon
Estatut i aviat tindrem un bon
govern, ja tothom ha pogut veure
com aquest Estatut s’ha fet en
unes condicions adverses, de

crisi institucional continuada, de
desgovern per part del tripartit i
de crisi de lideratge del
President Maragall.

Després de més de dos anys de
desgavell continuat a la Generalitat,
de pèrdua de prestigi institucional,
de manca de capacitat de govern i
de paràlisis absoluta en el
desenvolupament del País, ara cal
anar per feina.

CiU, la gent del Sí, seguirem
treballant perquè aquest bon
Estatut, aquest bon poble i
aquest bon país, vagin
acompanyats, també, d’un bon
govern a la Generalitat.

aspectes. En poc menys d’una
setmana el diputat socialista a
Corts per Tarragona, Francesc
Vallès va aconseguir una reunió
amb el Ministre de l’Interior, es van
fer reunions del Consell d’Alcaldes i
altres de coordinació entre tots els
cossos de seguretat, s’han enviat
264 nous efectius i s’han detingut i
desarticulat diverses bandes de
delinqüents.
I com va actuar el Govern de
l’Ajuntament de Riudoms? En
comptes de tranquil·litzar a la gent i
treballar per mantenir la serenitat, va
crear més alarma social de la que
ja hi havia amb els seus escrits i va
trencar el pacte entre els partits de
treballar conjuntament per refermar
la seguretat. Els socialistes som
conscients que tenim ara la
responsabilitat de gestionar aquest
país i que hem de garantir la
integritat física de les persones i de
les seves propietats i ho estem fent
amb responsabilitat, però hi havien
moltes deficiències que no es
solucionen en tan sols dos anys de
Govern.

La Junta Gestora del Partit Popular
de Catalunya de Riudoms, agraeix
a tots els seus afiliats i
simpatitzants, la seva participació
en les urnes pel nou Estatut de
Catalunya.

El partit accepta els resultats, però
demanaria que es fes un anàlisis del
perquè la participació ha sigut tan
baixa.

Tenim polítics que em recorden
aquells xarlatans que venien
mantes en els mercats, que l’únic
que sabien fer era parlar.

Prou de desqualificacions a les
persones! Respecte total a la
democràcia. Llibertat total en el
pensament individual dins el marc
de la Constitució.

Els polítics tenen que tindre la
capacitat perquè l’electorat cregui
en el que diuen.

Només aquesta és l’única manera
de crear il·lusió i que tots ens sentim
representats.

- Sabeu que l’equip de govern va
encarregar fa més de dos anys un
estudi sobre el nucli antic i encara
no s’ha preocupat perque estigui
enllestit?

-  Sabeu que la darrera entrevista
que va mantenir l’equip de govern
amb els redactors de l’estudi es re-
monta al passat mes de desembre?

- Sabeu que aquest projecte de re-
forma del nucli antic (PERI) no s’ha
consesuat amb els grups de
l’oposició ni amb la ciutadania
riudomenca  tal com marca la nor-
mativa d’urbanisme?

- Sabeu que el grup d’ERC-AM ha
preguntat sobre aquest PERI en els
sis darrers plens ordinaris sense
obtenir respostes clares?

Esperem que una vegada fem la
denúncia en aquestes pàgines
poguem obtenir informació en els
propers butlletins municipals o fins i
tot en el d’aquest mateix mes,  com
ja ha passat en moltes ocasions.

‘CONSENS INSTITUCIONAL?
NO, GRÀCIES. HO FEM SOLETS.’

Atès que la política de mitjans de
comunicació que utilitza el govern
municipal en benefici propi, està en
entredit i s’obvien moltes notícies de
rellevància per la ciutadania
riudomenca, tant en el butlletí com
en altres espais informatius
municipals (web i emissora), el
Grup d’ERC-AM no esgota tot
l’espai del que disposa a causa de
la falta de rigor informatiu del butlletí
i de l’equip de govern.

Properament rebreu més informació
sobre Riudoms a través de la revis-
ta l’Esquerra de Riudoms, el
butlletí Esquerra Infomunicipal o el
web reformat www.esquerra.cat/
riudoms

PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA DE RIUDOMS

‘SÍ A L’ESTATUT,
SÍ A CATALUNYA,
SÍ A RIUDOMS’
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L’Oficina d’Atenció al Públic
L’Oficina d’Atenció al Públic està situada a la planta baixa de la Casa Consistorial,
a la part dreta del vestívol. Aquestes oficines són un dels nexes d’unió entre el
ciutadans i el Consistori.

Podreu realitzar tots els tràmits administratius i sol·licitar qualsevol tipus d’informació.

És el punt de recollida de les instàncies i sol.licituds per tal de satisfer les vostres
demandes.

També es poden realitzar les consultes a través dels telèfons 977 85 03 50 i 977 85
08 88 i de la pàgina web de l’Ajuntament: www.riudoms.org. En aquesta hi podreu
trobar els formularis necessaris per a realitzar els tràmits administratius, així com
quins són els seus procediments. Al web també podeu trobar telèfons d’interès i
l’horari d’atenció al públic dels regidors del Govern.

L’horari de l’Oficina és, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i els dilluns, de 17h
a 19,30h. Durant l’època estival, del 15 de juny al 15 de setembre, no està obert a la
tarda.

Telèfons d’interès (ordre alfabètic)
Guàrdia Municipal 609 90 20 90 - 977 85 00 10

Emergències 112

Ajuntament de Riudoms 977 85 03 50 - 977 85 08 88

Biblioteca «Antoni Gaudí i Cornet» 977 76 88 09

Bombers 085

CAP de Riudoms 977 85 04 40

Casa de Cultura 977 76 82 58

Col·legi Beat Bonaventura 977 85 04 14

Creu Roja (ambulàncies) 977 22 22 22

Emissora Municipal ‘Ona Riudoms’ 977 85 02 70

Escola Municipal de Música 977 85 02 87

Escola - Taller Baix Camp 977 85 16 25

Farmàcia Robusté 977 76 80 47

Guàrdia Civil de Cambrils 977 36 00 62

Guàrdia Civil 062

Institut de Secundària «Joan Guinjoan» 977 76 84 32

Jutjat de Pau 977 85 03 23

Llar de Jubilats 977 85 07 05

Llar d’Infants «Picarols» 977 76 80 96

Parròquia de Sant Jaume 977 85 03 14

Pavelló d’Esports Municipal 977 76 84 34

Pista d’Estiu de Sant Antoni

Bar 977 85 15 83

Piscina 977 85 09 30

Protecció Civil 1006

Residència L’Onada 977 76 88 23

Servei d’Atenció al Ciutadà 012

Serveis Socials de l’Ajuntament 977 76 84 78

Aigua, Brossa i Clavegueram
1r trimestre 2006 - 2 de maig al 3 de juliol
2n trimestre 2006 - 1 d’agost  al 2 d’octubre
3r trimestre 2006 - 2 de novembre al 2 de gener de 2007

Impost sobre vehícles
1 de març al 2 de maig

Impost sobre immobles urbans (IBI)
28 d’abril al 28 de juny
Segon pagament - Primera quinzena d’octubre

Impost sobre immobles rústics (IBI)
30 de juny  al 31 d’agost

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
28 de juliol al 29 de setembre

Cementiri
1 de setembre al 31 d’octubre

Guals i vorades
1 de setembre al 31 d’octubre

Taxa de Residus Disseminats
2 de maig al 3 de juliol

En tots els casos, el període de pagament  voluntari, és
vigent durant 2 mesos.

Calendari del Contribuent 2006

Ara què toca?: El  30 de juny  va començar el període de cobrament de l’impost sobre immobles rústics.

Us podeu adreçar a l’Ajuntament de Riudoms, presencialment
al carrer Major 52, al telèfon 977 85 03 50, al fax 977 85 12 64
i al mail ajuntament@riudoms.cat


