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Riudoms tindrà Tanatori
L’Ajuntament de Riudoms va posar a la venda 
una parcel·la del Polígon Industrial El Prat, 
mitjançant subhasta. L’empresa Funerària 
Mena  SL, va fer la millor oferta i va adquirir 
aquest solar amb la fi nalitat de construir-hi un 
tanatori.

Aquesta empresa, que ja fa temps que presta 
els seus serveis al nostre poble, ha elaborat i 
presentat la documentació tècnica necessària 
i ha realitzat la tramitació de les llicències 

reglamentàries per a aquest tipus d’equipaments. 
Recentment, ha iniciat la darrera fase del 
projecte i ha començat les obres de construcció 
del Tanatori de Riudoms i es preveu que aquest 
equipament d’iniciativa privada pugui començar 
a entrar en servei durant el 2009.

Aquest fet representarà una nova millora pel 
poble, donat que quan calgui fer ús d’una sala de 
vetlla, no caldrà desplaçar-se per a acompanyar 
la pèrdua d’un familiar o amic.

 El futur Tanatori de Riudoms, donarà servei, al poble mateix, en els moments difícils
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Només fa nou mesos que es va 
iniciar aquesta legislatura i és molta 
la feina que ja s’ha fet des del Govern 
Municipal, tant pel que fa a petites 
coses del dia a dia com als grans 
projectes de legislatura. Només 
cal fer un seguiment del Butlletí 
d’Informació Municipal per poder 
constatar aquesta evident realitat.

Però a més a més, hi ha molta feina 
feta que per les seves caracteritzes 
no es visualitza a dia d’avui. La 
planificació de les actuacions a 
realitzar durant aquesta legislatura 
i sobretot, allò més important: 
l’obtenció dels recursos econòmics 
necessaris per a fer possibles les 
múltiples actuacions previstes. 

De fet, una bona gestió, en qualsevol 
tipus d’organització, reclama que 
primer es prioritzin i planifi quin les 
actuacions, després s’obtinguin els 
recursos i diners necessaris per a 
fer-les i, fi nalment, s’executin. És 
en aquestes primeres etapes a 
les que hem estat dedicant mols 
esforços que, tot i que avui encara 
no s’aprecien, aviat donaran els 
seus fruits: 

En quan a la planificació del 
futur, des fa uns mesos ja tenim 
es t ruc tu rades  les  p r inc ipa ls 
actuacions a realitzar durant la 
legislatura i hem fet importants 
gestions en aquest sentit: haver 
obtingut la titularitat del solar de 
10.000m2 per la nova Escola i la 
nova Llar d’Infants, haver aconseguit 
que s’incorpori l’ampliació del Centre 
d’Assistència Primària de Riudoms 
en les previsions del Departament 
de Salut, haver fet un important 
avenç en les negociacions sobre el 
Casal Riudomenc i haver aconseguit 
que la Diputació avanci l’inici de les 
obres de la carretera de Riudoms a 
Vinyols.

Pel que fa a l’obtenció del fi nança-
ment, hem estat treballant en dues 
línies principals: subvencions 
d’altres administracions i obtenció 
de recursos propis, sense perjudici 
dels contribuents.

En quan a les subvencions, la 
Diputació de Tarragona ens ha 
concedit 316.000 euros per a les 
obres de construcció de la Sala 
Polivalent i la nova Biblioteca i 
hem presentant una sol•licitud de 
subvenció d’1.400.000 euros al 
Pla Unifi cat d’Obres i Serveis de la 
Generalitat de Catalunya (PUOSC). 

Pel que fa als recursos propis, 
l’Ajuntament de Riudoms és propietari 
d’una quantitat important de metres 
quadrats de sòl, tant industrial com 
residencial, que ha obtingut a cost 
zero, com a resultat dels diferents 

desenvolupaments urbanístics. Està 
clar que la fi nalitat dels ajuntaments 
no ha de ser la d’acumular solars, 
sinó que la llei determina que els 
ajuntaments rebin aquests solars 
per a poder-los subhastar i obtenir 
així els recursos suficients per a 
fer les millores necessàries per a la 
població. 

És amb aquesta fi nalitat, i tal i com 
s’ha fet en anteriors ocasions, que 
s’han realitzat els primers passos per 
a posar a la venda una part d’aquest 
sòl. La important quantitat de solars 
que encara quedaran de propietat 
municipal, estaran a l’espera de que 
les necessitats del poble aconsellin 
disposar d’ells.

Com podeu comprovar, s’està 
treballant tant en el present com en el 
futur. S’estan vetllant les petites coses 
del dia a dia i els grans projectes de 
la legislatura. El nostre és un govern 
que es caracteritza per treballar molt, 
però sobretot per fer-ho sense fer 
soroll, empenyent projectes en totes 
les àrees municipals i vetllant, en tot 
moment, pels interessos de tots els 
nostres veïns. 

Molts dels resultats ja s’estan veient 
a dia d’avui. Molts d’altres no trigaran 
a fer-se realitat.

Josep M Cruset Domènech

Alcalde
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Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia, Hisenda, Governació, Serveis 
Públics, Obres Municipals
Dimarts de 18h a 20h 
Per poder-vos donar un millor servei 
podeu demanar cita prèvia

Miquel Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura, Medi Ambient

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

Roser Fortuny Fontgivell
rfortuny@riudoms.cat

Ensenyament, Política Lingüística

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

José Vicente Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme, Activitats

Dilluns de 19h a 21h
Per poder-vos donar un millor servei 
podeu demanar cita prèvia

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes, Joventut

Horari de visites: 
Dilluns de 13h a 14,30h

Francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Seguretat Ciutadana, Circulació, 
Sanitat, Protocol

Horari de visites: 
Dilluns de 20h a 21h
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Aprovat el “Mas de Don Felip”
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 21 de febrer 
de 2008, va aprovar defi nitivament el Pla Parcial Industrial Mas de Don Felip. 
Aquest àmbit industrial, al sud del terme municipal de Riudoms, compte 
amb una situació estratègica en quan a proximitat amb els principals eixos 
de comunicació: a tocar de l’autopista AP7 i la N-340, ràpida connexió amb 
les estacions de tren de Cambrils i Vila-seca, l’aeroport de Reus i el Port 
de Tarragona, i a pocs quilòmetres de Reus, Tarragona i dels municipis 
costaners.

La seva planifi cació urbanística es va realitzar l’any 1992, amb l’aprovació de 
les Normes Subsidiàries que actualment encara estan en vigor a Riudoms. 
En aquell moment, va representar una innovació urbanística a nivell català, 
ja que en aquells anys va ser dels únics casos en que un ajuntament va tenir 
la previsió de delimitar un àmbit discontinu confi gurat per dos subsectors: 
el pròpiament industrial, situat al Mas de Don Felip, i el d’equipaments, 
situat a tocar del poble (actual zona esportiva on hi ha els camps de futbol 
i el pavelló poliesportiu). 

La bona visió de l’ajuntament que va elaborar les Normes Subsidiàries l’any 
1992 va fer que els metres quadrats d’equipaments provinents d’aquest 
àmbit industrial no es rebessin allunyats del nucli urbà, tal com hauria 
passat si només hi hagués un sector, i  els quals no benefi ciarien als veïns 
de Riudoms. La previsió de l’ajuntament va fer que Riudoms els rebés a 
tocar mateix del poble. 

Però aquesta decisió de determinar un àmbit discontinu en dos subsectors, 
encara tenia un profi t més gran pel poble de Riudoms: es recepcionen 
un volum més gran de zones verdes (47,6% d’increment), de zones 
d’equipaments (185% d’increment) i de sòl industrial de titularitat municipal 
(116,5% d’increment). 

Benefi cis pel poble 
amb un àmbit continu
(un sòl sector)

Benefi cis pel poble 
amb un àmbit discontinu 
(dos subsectors)

Zona Verda 41.200 m2 68.800 m2

Zona Equipaments 20.600 m2 58.800 m2

Sòl industrial de 
propietat municipal

28.100 m2 60.800 m2

    Xifres estimatives. El projecte de reparcel·lació les fi xarà de manera defi nitiva. 

Aquests majors benefi cis pel poble de Riudoms venen deguts al fet que en 
el moment en que es van delimitar els dos subsectors de Mas de Don Felip, 
l’Ajuntament de Riudoms era titular dels terrenys de la zona d’equipaments, 
així doncs, l’Ajuntament entra ara a participar com un propietari més en 
la posterior distribució de parcel·les industrials resultants de les fi nques 
aportades. Està clar que aquests drets generaran uns ingressos importants 
pel poble de Riudoms que es podran destinar a les inversions futures.

A més a més, quan es desenvolupi aquesta zona industrial, el poble 
recuperarà els diners que va avançar quan va urbanitzar el tram dels dos 
carrers que ja estan fets al voltant de la zona esportiva (Salvador Espriu 
i Molins Nous). Els dos que queden pendents (prolongació de l’Av. de  
Catalunya i la futura Av. de Miquel Martí i Pol), es faran assumint el seu 
cost els propietaris de l’àmbit industrial.

Finalment, quan s’aprovi de reparcel·lació de l’àmbit industrial, el poble de 
Riudoms rebrà en propietat, i lliure de càrregues urbanístiques, un 10% 
addicional de sòl industrial. Aquest % addicional és fruit de l’aprofi tament 
que per llei han de rebre els municipis quan es desenvolupa una nova zona 
urbanística, fet que la llei contempla per tal de permetre als ajuntaments 
fi nançar les obres de millora que necessitin realitzar en el seu municipi.

 Aquí s’implantaran activitats empresarials i de serveis  Les instal·lacions esportives formen part del Mas de Don Felip
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Pàrquing de la Sort
Al fi nal del carrer de Sant Sebastià hi ha habilitat, des de fa temps, un espai 
d’aparcament que ajuda a poder deixar el cotxe en un lloc adequat a molts 
veïns d’aquesta zona del poble.

Quan es va habilitar aquest aparcament es va fer de manera molt provisional, 
ja que es troba en una propietat privada, i es pot fer servir gràcies a la bona 
voluntat dels titulars, els quals van accedir a que s’utilitzés pel poble mentre 
ells no ho necessitessin.

Amb el pas del temps, cada vegada hi ha més veïns que fan ús d’aquest 
pàrquing i per això s’ha fet necessari fer-hi una nova actuació per adequar 
més la zona a aquest ús. 

S’ha sanejat el terreny, eliminant els fangs permanents que amb el pas 
dels anys i l’acumulació d’aigua s’havien anat formant. S’han recobert els 
clots amb terra bona i s’ha anivellat amb una motoanivelladora. Finalment, 
i amb la fi nalitat d’evitar noves acumulacions d’aigües en èpoques de pluja, 
s’ha construït un col·lector d’aigua i una canonada per extreure-la de la 
zona d’aparcament.

Neteja de Pintades
Quan es fan pintades a espais particulars, els autors causen un perjudici 
important als propietaris d’aquestes parets, ja que són qui, com a propietaris, 
hauran d’assumir a títol personal la neteja de la façana amb el corresponent 
cost econòmic que això tingui. 

Tot i aquesta obligació per part dels particulars, l’ajuntament s’ha mostrat 
sensible a l’onada de pintades de fa uns mesos, i a més d’identifi car alguns 
dels infractors, i d’aprovar una ordenança per a sancionar-los, durant les 
darreres setmanes ha pres la iniciativa i s’ha fet una intensa campanya de 
neteja de parets, tant públiques com privades.

Ara, quan ja fa dies que s’hi està treballant, l’aspecte del poble ha canviat 
i ha recuperat la seva imatge habitual, net i sense deteriorar.

Tot i que aquesta tasca de neteja es continuarà durant un temps, és 
important la col·laboració ciutadana per tal de continuar identifi cant els 
incívics que realitzen aquestes pintades. Només amb la seva identifi cació 
i posterior sanció es pot garantir que el problema no continuarà.

Millora dels contenidors
Amb el pas del temps els 
con ten ido rs  de  b rossa 
soterrats han anat patint el 
lògic deteriorament fruit de 
l’ús diari d’aquest servei. 
Per tal de recuperar la bona 
imatge i seguir oferint un 
bon servei, s’han reparat les 
tapes que estaven trancades, 
s’han substituït les juntes de 
goma que ja no tancaven 
hermèticament i s’han reposat 
els adhesius que informen sobre què es pot posar en cada contenidor.

Per altra banda, s’han instal·lat mosquetons amb cadena en els contenidors 
de rebuig de superfície que encara queden al poble. Aquesta és una mesura 
de prevenció d’accidents, ja que els contenidors podien moure’s els dies 
de molt de vent. Amb aquesta  actuació s’elimina aquesta possibilitat que 
representa un risc pels veïns.

L’ermita de Sant Antoni torna a lluir 
En dates properes a la festivitat de Sant Antoni, es va realitzar una actuació 
de restauració de la part exterior de l’ermita de Sant Antoni. Per les especials 
característiques de la façana principal es va fer una neteja amb aigua a 
pressió per retornar-li l’aspecte original. Pel que fa a la façana lateral, primer 
es va netejar amb aigua a pressió, es va refer en els llocs que estava més 
malmesa i fi nalment es va repintar amb el color original. 

Donat que feia anys que no s’hi havia fet cap tractament, es van donar tres 
mans de pintura, utilitzant-ne més de 100 kg. Finalment, es va col·locar 
la creu de terme del costat de l’ermita, recuperant l’aspecte original de 
l’entorn.

La brigada municipal repintant la façana lateral

La façana lateral, un cop acabades les tasques de rehabilitació

La neteja dels espais té un cost molt elevat

La millora de l’espai benefi ciarà a tot el veïnat

Millorem la recollida selectiva
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Eleccions a les Corts Espanyoles 08
La variació i distribució dels vots dels riudomencs es pot veure al gràfi c 
adjunt, en el que es poden apreciar gràfi cament els resultats obtinguts 
i les diferències que, en més o en menys, han obtingut les diferents 
candidatures.

La participació a Riudoms ha estat del 71,1%.

Altrament, els diputats que representaran la demarcació de Tarragona a 
les Corts de Madrid seran 4 del PSC, 1 de CiU i 1 del PP.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
ALS CENTRES EDUCATIUS DE RIUDOMS, CURS 2008/2009

PREINSCRIPCIÓ MATRÍCULA
Llar d’infants “Picarols” (0 – 3 anys)    del 5 al 16 de maig    del 9 al 13 de juny
Col·legis de Primària (3 – 12 anys)    del 25 de març al 4 d’abril    del 9 al 13 de juny
ESO (12 – 16 anys)    del 25 de març al 4 d’abril    del 9 al 13 de juny
Batxillerats i Cicle Formatiu (16 – 18 anys)    del 13 al 23 de maig    del 30 de juny al 4 de juliol
Escola Municipal de Música    del 21 d’abril al 9 de maig    del 25 de juny al 4 de juliol

Actuacions de la Guàrdia Municipal 
Unes de les principals funcions de la Guàrdia municipal és fer complir les 
ordenances municipals, especialment la de trànsit. Paral·lelament, realitza 
tota una sèrie de tasques de gran importància que permeten millorar la 
seguretat i la convivència entre els ciutadans de Riudoms. En aquesta línea 
s’han fet en l’últim període una sèrie d’actuacions que podríem resumir 
en:

 Atenció a alarmes d’indústries i comerços locals. (18 casos).

 Retirada de vehicles per no disposar de documentació necessària: 
ITV, assegurança o carnet de conduir. (4 casos).. 

 Atenció ciutadana per queixes entre el veïnat, degut a sorolls o 
discussions. (3 casos).

 Recuperació de vehicles robats. (Recentment, el robat pel causant 
de l’accident mortal a la cruïlla entre carretera de Les Borges i la 
Carretera d’Alcolea.

 Recuperació i devolució als propietaris de documentació diversa.

 Atenció a ciutadans per accidents de trànsit succeïts dins el terme 
o casc urbà. (4 casos).

 Recuperació d’elements robats, per exemple, cable elèctric. 

 Impedir baralles i discussions veïnals, així com aturar situacions 
violentes en locals d’oci.

 Donar suport a les actuacions a la Guàrdia Civil, en batudes per 
qüestions de drogues i infraccions de la Llei d’estrangeria, realitzades 
especialment en un local de Riudoms.

 Controls conjunts amb la Guàrdia Civil, a diferents llocs de la 
població, per tràfi c de drogues.

 Incautació d’una arma de foc i diferents armes blanques (des de 
ganivets a bats de base-ball).

 Desarticulació d’una banda d’estafadors que es feien passar per 
inspectors de gas i que demanaven informació als veïns per poder 
cometre posteriorment l’estafa. Els detinguts, que tenien antecedents, 
van ser lliurats a la Guardia Civil.

Creació de la fototeca municipal
Una fototeca és un arxiu encarregat d’adquirir, organitzar, conservar i 
catalogar fotografi es o altre material fotogràfi c de totes les èpoques. 

Donat que existeix a Riudoms una bona quantitat de negatius i fotografi es 
de diverses èpoques, algunes d’elles de gran valor històric i que diverses 
persones han expressat la voluntat de transmetre-les a l’Ajuntament de 
Riudoms, s’ha creat la Fototeca Municipal, emmarcada en les activitats i 
espais de la Casa de Cultura “Antoni Gaudí” de Riudoms. 

Aquesta fototeca neix amb una gran aportació de material fotogràfi c inèdit, 
de la dècada de 1930, fruit de la molt bona predisposició de la família 
Cavallé-Ferré, de Cal Toda, on van ser trobades, després d’un oblit de 
més de 70 anys. 

Un agraïment molt especial a les persones que han intervingut en la 
descoberta, el tractament i l’acurada documentació d’aquestes imatges de 
gran valor històric pels riudomencs: Joan Torres Domènech, Emili Bertran 
Muntané, Josep M. Mas Gispert i Mateu Salvat Papió.

Finalitzat el trasllat de la Bàscula 
Tal i com s’ha anat informat a través del Butlletí d’Informació Municipal, 
s’han realitzat les obres de trasllat de la bàscula municipal, eliminant així 
el trànsit d’un bon nombre de camions per l’interior del poble. 

Ara ja es pot informar que la bàscula està instal·lada i en servei en la nova 
ubicació. D’aquí uns mesos, un cop fi nalitzades les obres de l’edifi ci del 
costat, s’adequarà l’antic emplaçament de la bàscula, quedant una plaça 
pel lleure dels riudomencs.

Intercanvi amb la cultura japonesa 
A partir de diverses visites de turistes japonesos a Riudoms es va establir 
contacte amb la Japan Association of Spain. Fruit de constants contactes 
de treball, us podem anunciar que entre el 15 i el 19 d’abril de 2008, visitarà 
Riudoms una nombrosa representació cultural japonesa, que ens oferirà tota 
una sèrie d’actes culturals i lúdics: concerts i tallers de música tradicional, 
tallers de cal·ligrafi a, demostracions d’art fl oral, cerimònia del té i diverses 
xerrades culturals.

Aquest intercanvi cultural compta amb el suport del govern japonès, a través 
de l’ambaixada de Madrid i del consolat del Japó de Barcelona. 

Aquests actes tindran lloc principalment a l’Epicentre Gaudí, tot i que l’acte 
de cloenda d’aquest intercanvi cultural, tindrà lloc a la Plaça de l’Església, 
durant la tarda-vespre de dissabte 19 d’abril de 2008.   

Tot el poble està convidat a participar en aquesta experiència cultural.

La nova bàscula pública ja ha entrat en funcionament
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Col·lecció Festes de Riudoms 2008
La col·lecció de programes de 
festes de Riudoms amb forma 
de postal d’aquest 2008 girarà al 
voltant de la visió que tenen alguns 
dels artistes de Riudoms al voltant 
de les diferents festes expressada 
a través del seu llapis, plasmada 
en un dibuix, cadascun amb el seu 
estil particular. D’aquesta manera, i 
seguint amb la línia que la Regidoria 
de Festes va engegar el 2006, es 
pretén aconseguir que l’eina de 
difusió de les festes, el programa, 
esdevingui per si mateixa un valor 
que romangui com a part del 
patrimoni gràfi c de totes les cases 
de la vila, per donar testimoni en 
clau sentimental d’un temps a 
través de les seves manifestacions 
populars i tradicionals. Enguany, a 
més, els programes de les festes seran una plataforma més per a donar 
a conèixer el talent dels nostres artistes locals, en la que la majoria dels 
quals realitzaran els seus dibuixos expressament per a l’ocasió. Aquesta 
iniciativa ha comptat amb la col·laboració del CERAP, a través del qual s’ha 
pogut contactar amb molts dels artistes de la nostra vila.

Postal de Sant Sebastià 2008

Cloenda de l’Hora del Conte
El proper dissabte 26 d’abril es durà a terme a la Biblioteca Pública Municipal 
“Antoni Gaudí i Cornet” la Cloenda de l’Hora del Conte a dos quarts de 
dotze del migdia. Des del mes d’octubre i fi ns aquest mes d’abril, s’està 
duent a terme cada dissabte no festiu l’Hora del Conte, una activitat que 
aquest curs ja porta set anys ininterromputs d’apropar la lectura als nens 
i nenes. Us animem a assistir els darrers dissabtes fi ns a fi nal de curs, el 
26 d’abril.

Amics de Riudoms campió d’Espanya
El passat dia 24 de febrer, l’equip de 
salvament i socorrisme va participar en els 
Campionats d’Espanya a Valladolid. Les 
esportistes Anna Bonet i Aloma Guerrero es 
van proclamar campiones d’Espanya en la 
prova de llançament de corda en la categoria 
juvenil, establint un nou rècord d’Espanya.

També cal destacar la participació dels esportistes Marta Bru, Ivan Gertrudix, 
Jordi Segú i Isaac Gómez.

CP La Masia de Riudoms
El Club Petanca La Masia de Riudoms, en les seves diferents 
categories de lliga, ha aconseguit mantenir la Categoria a 
la Lliga Catalana i també ha aconseguit l’ascens del segon 
equip a primera divisió. L’equip de tercera divisió ha obtingut 
també el seu objectiu, que és el de donar cabuda als 

jugadors juvenils i a la resta de jugadors, que no poden jugar a les altres 
dos categories, ja que les places són limitades.

Ha començat el període de tramitació 
de la Declaració Única Agrària (DUN) 

La DUN és la declaració anual de superfícies agràries que inclou la 
superfície de l’explotació agrària, així com dades ramaderes i és necessària 
per a sol·licitar ajuts.

Termini de presentació de la DUN: fi ns al 30 d’abril de 2008, mitjançant 
l’aplicació informàtica disponible a les entitats col·laboradores del DAR.

Concurs de Cartells 
de la 28a Fira de l’Avellana

Al web www.avellana.cat podreu trobar les bases del 
Concurs de Cartells de la Fira de l’Avellana, dotat amb 
800 euros. Els cartells es poden presentar fi ns el 30 
de maig de 2008 a les Ofi cines de l’Ajuntament.

Premis Arnau de Palomar
Al web www.cerap.net podreu trobar les bases de 
la 18a edició dels Premis Arnau de Palomar, dotats 
amb 3000 euros i convocats pel Centre d’Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar i les regidories de 
Cultura i de Joventut de l’Ajuntament de Riudoms, en 
les categories següents: INVESTIGACIÓ, RECULL 
FOTOGRÀFIC, PINTURA i NARRATIVA BREU.

Esteu tots convidats a l’acte de lliurament de premis, que tindrà lloc 
el dissabte 19 d’abril, a 2/4 de 10 del vespre, a la Casa de Cultura de 
Riudoms.

Open d’Agility Tossuts de Riudoms
Durant el matí del diumenge 10 de 
febrer, es va disputar el 1r Open d’Agility, 
organitzat pel Club d’Agility Tossuts de 
Riudoms, que darrerament ha obert les 
seves instal·lacions a la Carretera de 
Riudoms a Vinyols, Km 1.

L’agility és el nom amb que s’anomena l’esport que consisteix en fer 
passar un gos a través d’una sèrie d’obstacles reglamentats en un ordre 
concret marcat per un jutge, en el menor temps possible i les mínimes 
penalitzacions. Els obstacles sempre són els mateixos, però situats de 
manera i ordre diferent, ja que sinó el gos el mecanitzaria de seguida. El 
recorregut consisteix en uns 20 obstacles (salts d’alçada, longitud, roda, 
túnels, passarel·la, balancí, rampa, slalom), entre d’altres, en un espai de 
20x40m i amb una distància màxima de recorregut de 200m.

Tothom que tingui un gos pot practicar l’agility, independentment de la seva 
edat. No es discrimina cap gos i poden practicar-lo gossos grans, mitjans, 
petits, amb pedigree o mestissos.

En aquest 1r Open d’agility canina de Riudoms hi van prendre part els 
equips C.C. Ciutat Comtal de Barcelona, el C.C. Marvi de la Roca del Vallès 
i el C.C. Tossuts de Riudoms.

La presentació pública d’aquest nou club riudomenc va tenir lloc a 
través d’exhibició d’Agility que van oferir-nos durant la passada Fira de 
l’Avellana.

9è Trofeu Club de Ball Esportiu Wapachà
El diumenge 10 de febrer al Pavelló d’Esports Municipal va tenir lloc un 
espectacular concurs de Ball Esportiu, organitzar per l’Escola de Balls de 
Saló Wapachá de Reus, que des de ja fa uns quants anys, tria el nostre 
pavelló municipal per a disputar el seu concurs.

Aquests actes estan oberts a tota la població i són una oportunitat per a 
poder passar una agradable estona, alhora que poder disfrutar amb les 
exhibicions dels concursants.

“Tu ajudes” de Caixa Tarragona
Enguany s’han presentat dos projectes a la convocatòria de l’Obra Social 
de Caixa Tarragona, a través del programa de “Punts Tu ajudes”:

 La Fundació Gaudí de Riudoms, que vol iniciar el procés de disseny, 
elaboració d’una maqueta i inici de construcció d’un monument 
dedicat a la memòria del nostre fi ll il•lustre, l’arquitecte Antoni Gaudí. 
El codi de votació és el 380.

 La Colla Gegantera de Riudoms, que en motiu del seu 25è 
aniversari, vol commemorar aquesta efemèride amb el disseny 
i la construcció d’un nou gegant, que serà batejat en la Trobada 
Gegantera que tindrà durant la Festa Major de Sant Jaume. El codi 
de votació és el 381.

Us demamem que considereu la possibilitat de donar els vostres Punts Tu 
Ajudes a aquestes propostes sorgides des de Riudoms.

Recordeu que el període de votació fi nalitza el 30 d’abril de 2008.
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GRUP MUNICIPAL DE CIU

GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM
EL  CASAL PER AL POBLE, COM I QUAN ?

VAL MÉS TARD QUE MAI

TAMBÉ TREBALLEM FORT
PELS ASPECTES CULTURALS I LÚDICS 

Ara fa més o menys un any Riudoms estava 
en plena campanya preelectoral de les 
eleccions municipals  i un dels temes “estrella” 
d’aquells mesos va ser el del possible retorn 
al poble de l’edifi ci del Casal Riudomenc. Uns 
convilatans conscienciats pel tema i per tot el 
que representava aquest emblemàtic edifi ci van 
ser qui es van encarregar de despertar la gent 
i les entitats per tal que Riudoms es mobilitzés 
per recuperar per al poble el que durant uns 
llargs anys havia estat l’aixopluc del moltes 
iniciatives i  inquietuds dels veïns de Riudoms.  
I també , perquè en aquells moments ni tampoc 
ara,  el nostre poble gaudia de un lloc amb les 
mínimes condicions per a fer-hi segons quins  
actes  amb un nombre raonable d’assistència 
de públic . Si més no, aquella mobilització va 

servir per despertar l’Arquebisbat i que aquest 
és “mullés” davant l’opinió pública i que després 
d’algun estira i arronsa es comprometés a fer 
la cessió del Casal a l’Ajuntament de Riudoms 
per tal que aquest ho posés a disposició dels 
ciutadans,  a canvi d’una “justa compensació” 
com s’especifi cava al document que el propi 
equip de govern d’aleshores es va encarregar 
de fer públic. Ha passat gairebé un any dels fets 
que estem comentant i a banda d’alguna petita 
notícia que no porta enlloc, en els moments que 
estem escrivint aquest article encara no se’n sap 
res d’aquesta cessió i com es diu popularment 
sembla que el més calent és a l’aigüera. 
L’equip de govern de l’actual Ajuntament  ha 
disposat pràcticament d’un any per a tancar 
defi nitivament aquest tema i ara per ara encara 

no ho ha fet. Les negociacions, si és que n´hi  
ha,  s’estan portant amb un secretisme impropi 
d’un sistema democràtic i  l’únic cert és que el 
Casal s’està deteriorant  de dia en dia i com 
més temps passi més costarà  de rehabilitar. 
Tan de bo que quan surtin a la llum aquestes 
ratlles aquest afer estigui ja resolt. La gent del 
PSC  estarem molt contents que Riudoms hagi 
recuperat  el seu Casal Riudomenc.

Riudoms, 19 de febrer de 2008

En el darrer Butlletí, els vostres regidors del 
grup municipal d’ERC-AM ens vam assabentar, 
com vosaltres, de l’escriptura d’un solar on hi 
anirà una nova escola i una nova llar d’infants. 
Segons el nostre alcalde, “després d’una llarga 
i complexa tramitació administrativa i un cop 
superades les múltiples difi cultats que han anat 
sorgint”.

Ens n’alegrem d’aquest pas de fa temps tan 
necessari per Riudoms. Però anem a pams: 
Ara fa gairebé més de dos anys es va acordar 
per part del Departament d’Educació de la 
Generalitat concedir la construcció d’una nova 
escola. També es va acordar, amb la participació 
del grup d’ERC-AM i els Serveis Territorials 
d’Educació a Tarragona, que juntament amb 
aquesta escola s’hi construís una llar d’infants. 

Com en qualsevol altre municipi, l’únic paper de 
l’Ajuntament era complir amb l’obligada cessió 
del solar.

Voler fer passar com a mèrit de l’actual equip 
de govern un pas obligat per llei, és voler fer 
passar bou per bèstia grossa. No dubtem que 
la reparcel•lació efectuada pels propietaris 
de l’àmbit urbanístic sigui voluntària. El que 
no és “voluntària” és la cessió del terreny 
per equipaments, que ve marcada i obligada 
per la Llei d’Urbanisme. No es pot pretendre 
presentar com un mèrit de l’actual equip de 
govern una cosa que és més aviat un demèrit 
de l’anterior govern (del qual en repeteixen la 
meitat de regidors, inclòs el d’Ensenyament 
d’aleshores).

Ja fa més d’un any que l’Ajuntament va anunciar 

al Consell Escolar Municipal la construcció 
d’aquesta nova escola i llar d’infants. En les 
mateixes dates, la Generalitat també va acordar 
la construcció d’un nou institut a Les Borges, 
avui ja fa temps construït i en funcionament. 
Com vosaltres, els vostres regidors d’ERC-
AM desconeixem les “múltiples difi cultats” per 
assenyalar un solar. També desconeixem les 
hores de dedicació i sous de l’alcalde i regidors 
de l’equip de govern de Les Borges. Però 
sembla que en un poble la meitat de gran que 
el nostre ho han sabut fer més bé.

Riudoms, 20 de febrer de 2008

Els aspectes culturals, educatius, esportius i 
festius als que es poden donar suport municipal 
es treballen sempre respectant la sensibilitat 
pròpia de la gent de Riudoms, tot cercant, 
alhora, la seva projecció temporal. Així, donem 
suport a amplis i diversos col·lectius, alhora que 
impulsem altres activitats directament.

En aquests mesos hem organitzat, entre 
d’altres, l’Escola d’Estiu, el Reviu les Places, la 
Festa Major de Sant Jaume, la Fira, la Diada, 
el Ressona, els Festivals de Nadal, el Mercat 
de Nadal, el Parc Infantil, l’Arribada dels Reis, 
Sant Sebastià i la Xa Trobada de Sacaires i el 
Carnaval.

Alhora, hem donat el nostre suport al 
Correllengua, a cursos de català, a l’Hora del 

Conte i la Setmana del Llibre, a les diverses 
AMPA, a les activitats del CERAP, del Col·legi 
o de l’IES, a la donació de sang i en favor de la 
Marató de TV3.

Això ja està fet. Ara toca mirar endavant!

En el futur, ens esforçarem en millorar la 
implicació municipal pel millor lluïment dels 
actes de Setmana Santa, la creació d’una 
fototeca municipal per a facilitar la recerca i 
conservació d’imatges d’interès, la reconstrucció 
dels gegants Ton i Cisca i el suport a la Colla 
Gegantera en els seus 25 anys, l’increment dels 
Premis Arnau de Palomar, l’augment de l’oferta 
per a joves en les nostres festes, la cloenda dels 
25 anys de l’Escola de Música, l’establiment 
d’un conveni de col·laboració amb Reus per 

a la promoció del nostre fill il·lustre Antoni 
Gaudí, el projecte i construcció de la maqueta 
d’un monument dedicat a Gaudí, el traspàs 
defi nitiu de la propietat del Casal Parroquial, 
l’organització d’un intercanvi cultural japonès 
que permetrà donar-nos a conèixer més en 
aquesta cultura rica i mil·lenària, la construcció 
de la nova llar d’infants, la supervisió de la 
construcció de la nova escola i la seva adequada 
posada en funcionament i la construcció de la 
nova biblioteca i del casal municipal. 

No ens espanta pas la feina, doncs sabem que 
comptem amb el vostre suport i confi ança.

Riudoms, 20 de febrer de 2008



Ajuntament de Riudoms8

 Febrer 2008  Núm. 59 

Els propietaris de fi nques al terme de Riudoms que han comès algun tipus 
d’infracció urbanística exposen sovint que desconeixien que calia demanar 
llicència per a fer l’obra que ha estat motiu de sanció, desconeixement que 
no eximeix de les responsabilitats existents. És per això, i amb la fi nalitat que 
tothom n’estigui informat, que es fa una explicació dels pilars fonamentals 
de la disciplina urbanística en sòl rústec:

En data 29 de juliol de 2005, va entrar en vigor el Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprovava el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya (TRLUC). D’aquesta Llei, dictada per la Generalitat de Catalunya 
en el marc de llurs competències en matèria d’urbanisme, se n’extreu 
que la fi nalitat essencial de l’urbanisme és la de confi gurar un disseny 
sostenible del territori, i per tal d’assegurar que aquest model de territori 
no es vegi distorsionat per activitats i usos del sòl contraris a aquell, atorga 
a les administracions públiques una sèrie de mecanismes per assegurar 
el compliment de l’ordenació urbanística. Un d’aquests mecanismes és la 
potestat de protecció de la legalitat urbanística. 

“D’acord amb la llei urbanística vigent, 
dictada per la Generalitat de Catalunya, per 
fer qualsevol tipus d’obres en sòl rústec 
cal demanar llicència”
Aquesta potestat consisteix en que, davant d’una presumpta infracció 
urbanística, els Ajuntaments i la Generalitat, poden instruir i resoldre un o 
més procediments, que poden tramitar-se conjunta o separadament per tal 
de legalitzar la situació existent.

L’Ajuntament de Riudoms, mitjançant l’activitat inspectora exercida 
pel personal adscrit als Serveis Tècnics Municipals del departament 
d’urbanisme, porta instruïts des de l’any 2005 més de 100 expedients de 
disciplina urbanística. Entre les infraccions més comunes destaquen les 
obres de construcció d’habitatges en sòl no urbanitzable quan no es tenia 
llicència o únicament se’n tenia per construir magatzems agrícoles.

D’acord amb el llei urbanística vigent, per fer qualsevol tipus d’obres 
en sòl rústec cal demanar llicència: per construir una piscina, un pou, 
un magatzem agrícola, porxos, coberts, habitatges, obres d’ampliació o 
reforma d’habitatges existents, fer tancaments de terrasses, enderrocar un 
edifi ci perquè es troba en estat ruïnós, fer obres d’urbanització, pavimentar 

camins rurals, instal·lar cases prefabricades o hivernacles, construir murs 
i tanques. També cal demanar llicència per col·locar cartells i tanques de 
propaganda, instal·lar càmpings o pàrkings de vehicles, realitzar moviments 
de terra, excavacions, extracció d’àrids o realitzar segregacions de fi nques, 
inclús per canviar l’ús d’un magatzem a habitatge, entre d’altres, s’han de 
sol·licitar les corresponents llicències municipals. 

“Els promotors, constructors, empresaris o 
tècnics directors, també són responsables 
de la infracció urbanística i poden ser 
sancionats”
Aquest tràmit l’haurà de realitzar el ciutadà adreçant-se a les ofi cines dels 
Serveis Tècnics Municipals on serà informat dels passos a seguir per tal 
d’obtenir l’autorització, en cas que aquesta pugui concedir-se.

Quan es detecten obres en curs sense llicència, el procediment habitual és 
decretar la seva suspensió de forma urgent i immediata. Després d’adoptar 
aquesta mesura, es poden donar dos situacions: que les obres detectades 
sense permís siguin legalitzables, on l’infractor tindrà un termini de dos 
mesos per poder legalitzar la seva situació; o que les obres no puguin ser 
legalitzades, on l’administració dictarà una ordre d’enderroc. En ambdós 
casos s’imposaran les sancions econòmiques pertinents, les quals poden 
arribar fi ns els 30.000 euros.

“les sancions econòmiques poden arribar 
fi ns els 30.000 euros”
Malauradament, aquest tipus de fets s’han incrementat al municipi de 
Riudoms durant aquests darrers anys, fet que ha provocat que s’hagin 
imposat un bon nombre de sancions i s’hagin dictat una multiplicitat d’ordres 
d’enderroc.

Finalment, cal assenyalar que, davant d’una presumpta situació d’il•legalitat, 
no solsament són responsables els propietaris de la fi nca on s’ha realitzat 
la infracció, sinó també els promotors, constructors, empresaris o tècnics 
directors de les obres, els quals poden ser sancionats econòmicament amb 
el mateix import que s’ha imposat al titular de la fi nca.

Les infraccions urbanístiques 
al terme de Riudoms

L’Ajuntament de Riudoms, va aprovar recentment una ordenança que regula 
les activitats extractives d’àrids dins el nostre terme.

Aquesta ordenança fa molt més restrictiva la normativa aplicable a aquest 
tipus d’activitats i vol garantir una adequada preservació del medi. 

Per altra banda, s’ha dotat a l’Ajuntament de Riudoms d’una eina que 
permet fer el seguiment i la vigilància de les empreses extractores d’àrids 
que estan a dia d’avui en funcionament i dóna sis mesos per adequar-se 
a la nova normativa.

La nova normativa, regula específi cament diversos aspectes de funcionament 
de les instal.lacions i vol limitar les afectacions a tercers. Així, per exemple, 
regula la profunditat màxima d’excavació a 20m, la separació a les fi nques 
i els camins veins, el respecte per les canalitzacions existents, la distància 
mínima de 1000m entre activitats, l’accés a l’activitat per un camí pavimentat 
de 3m d’amplada, la restauració fi nal de les fi nques, l’aturada de l’activitat 
entre el 15 de juliol i el 15 de setembre, l’aturada de l’activitat entre les 22h 
i les 7h i quan el vent superi els 70 km/h, entre d’altres regulacions. 

El regidor de Medi Ambient, acompanyat per l’inspector municipal, ha visitat 
totes les activitats d’aquest estil que treballen al terme.

La visita tenia una doble funció: 1) detectar les mancances que hauran 
d’estar corregides quan acabin aquests sis mesos d’adaptació i 2) alertar 
els propietaris d’aquestes explotacions de les seves obligacions envers el 
medi ambient i les propietats veïnes.

Un cop passats aquests sis mesos de transició es realitzaran, altre cop, 
inspeccions formals a totes les activitats, comprovant-ne l’adequació a la 
nova normativa i aixecant actes d’inspecció, que en cas d’haver detectat 
incompliments, donaran lloc als corresponents expedients sancionadors, 
amb la voluntat de solucionar els defectes.

Aplicant l’ordenança d’àrids

 El regidor i l’inspector de l’Ajuntament en una activitat d’extracció


