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RIUDOMS SURT AL CARRER 
PER LES QUINQUENNALS

Com tots els anys acabats en 1 i 6, a Riudoms hem celebrat 
durant el quart cap de setmana de novembre les Festes 
Quinquennals en honor al Beat Bonaventura Gran.

La inauguració de la Casa Natal del Beat, el retorn del 
castell de focs a la Plaça de l’Església, l’Homenatge a la 
Vellesa, la celebració d’una gala benèfica a favor de la 

gent gran, la 1a ruta “Les tapes de Gaudí” i els carrers 
especialment guarnits per a l’ocasió són mostres de la 
gran vitalitat d’aquesta festa.

La participació de tots els veïns de Riudoms en els diferents 
actes programats ha fet que aquestes festes hagin lluït 
especialment. L’enhorabona!
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DIsTrIbucIó graTuïTa

Fa unes setmanes vam aprovar 
les Ordenances Fiscals per 
a l’any 2012. Aquest és el 
document que recull les taxes 
i impostos municipals, com 
ara el que els veïns pagarem 
pe l  se rve i  de  reco l l i da 

d’escombraries, guals, llicències d’obres, etc.

D’aquestes 22 ordenances, 14 s’han congelat, 3 
s’han ajustat en funció de l’augment de preus que les 
empreses proveïdores dels serveis ens apliquen i 5 
s’han augmentat només l’IPC. Així doncs, i a diferència 
de molts altres municipis, un any més s’ha fet un 
notable esforç per tal que les taxes i els impostos 
municipals no augmentin significativament la pressió 
fiscal sobre els veïns de Riudoms.

I, a més a més, conjuntament amb les ordenances, 
hem aprovat múltiples bonificacions, entre les que 
destaquen:

• La bonificació del 90% del Servei d’Aigua Potable, 
per a majors de 65 anys en situació desfavorable.

• La bonificació, per a famílies nombroses:

- del 20% del preu del Servei de Clavegueram

- del 20% del preu del Servei de Recollida 
d’Escombraries

- del 70% del preu del Servei d’Aigua Potable

- del 10% de l’IBI

• La bonificació del 100% de la llicència d’obres per a 
la instal·lació d’ascensors en edificis preexistents.

En aquests temps de dificultats, 
facilitats

Verònica 
Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes

Josep M. 
Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia, Hisenda,  
Governació, Serveis Públics,  
Casal Riudomenc

Margarida 
borràs Martorell
mborras@riudoms.cat

Ensenyament, Sanitat, 
Escola de Música

Eudald 
salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació,
Fundació Gaudí, 
Promoció Turística

José Vicente 
Mir arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme,  
Activitats Econòmiques

Francesc Xavier
bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Circulació,
Seguretat Ciutadana

Miquel 
Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura, 
Medi Ambient

CONCERTACIÓ DE VISITES AL TELÈFON DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS: 977 85 03 50

Mireia 
Massó ametller
mmasso@riudoms.cat

Lleure, 
Joventut

Montserrat 
corts Vilaltella
mcorts@riudoms.cat

Benestar Social,  
Ocupació i Formació, 
Gent Gran, Política Lingüística

carles
Garcia Jardí
cgarcia@riudoms.cat

Esports

Eugenia 
Montalvo Marín
emontalvo@riudoms.cat

Comerç Local, 
Promoció Econòmica

EQuIP DE gOVErN
LEgIsLaTura 

2011-2015

• La bonificació del 100% de la llicència d’obres 
per a adaptar la residència de persones amb 
minusvalidesa sobrevinguda.

• La bonificació del 100% de la llicència d’obres per 
a la construcció d’hivernacles agrícoles.

• La bonificació del 100% de la llicència d’obres per 
a l’obertura de nous establiments comercials en 
el nucli urbà o bé obres de millora d’establiments 
comercials existents.

• La bonificació del 100% de la llicència d’obres 
d’adaptació de la cambra de bany de persones 
majors de 65 anys.

• La bonificació del 75% de l’impost de vehicles per 
a aquells que tinguin més de 25 anys d’antiguitat i 
del 100% d’aquells catalogats com històrics.

• La bonificació del 50% de l’impost de vehicles que 
funcionin exclusivament amb energia elèctrica o bé 
disposin de motor híbrid.

Per altra banda, i per facilitar el seu pagament, l’IBI 
urbà es fraccionarà en tres cobraments, repartits 
proporcionalment al llarg de l’any 2012.

Per tant, un any més, hem aprovat unes ordenances 
què, en temps de dificultats, ofereixen facilitats. A 
això ens vam comprometre en les darreres eleccions 
municipals i així ho estem fent.

  Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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La Generalitat millora la carretera de la Sènia

Des del passat mes d’octubre s’està treballant a la carretera de la Sènia 
per millorar-ne la circulació donat el gran volum de vehicles que l’utilitzen 
diàriament. Les tasques que s’estan duent a terme són habilitar vorals 
transitables al llarg de la via i, en alguns trams, s’han construït murs 

d’escullera per augmentar la seguretat dels vehicles. Gràcies a aquesta 
obra de millora, executada per la Generalitat de Catalunya, els veïns i les 
veïnes de Riudoms podran circular per la carretera de la Sènia amb millors 
condicions de seguretat i comoditat.

Eleccions a les Corts Espanyoles
El diumenge 20 de novembre es van celebrar eleccions a les Corts 
Espanyoles, que van provocar un canvi polític en el Govern de l’Estat. 

A Riudoms, la participació va ser del 67,01% i els resultats són els que es 
mostren en el gràfic adjunt.

Erc-rcat
 261

altres
 172

PP
498

ciu
1497

Psc-PsOE 
 466

6è Mercat de Nadal de Riudoms
El diumenge 11 de desembre, a la plaça de l’Església, es va instal·lar la 6a 
edició del tradicional Mercat de Nadal amb la participació dels comerços 
locals. Aquesta diada va servir perquè els riudomencs i les riudomenques 
poguéssim fer les primeres compres nadalenques. Al matí, l’AMPA de 
l’escola Beat Bonaventura va organitzar una sortida per anar a “cridar el 
tió” i a la tornada, alguns es van voler fotografiar a l’escenari del Mercat 
de Nadal.

Campanya “Compra al comerç local!”
Durant aquestes festes s’ha 
dut a terme la campanya “Per 
Nadal, compra al comerç local!”. 
Aquesta campanya té l’objectiu de 
promocionar el comerç del poble 
i, per tant, també d’incentivar la 
compra en els seus establiments, 
donat que en ells el client pot 
trobar-hi la millor qualitat, confiança 
i atenció personalitzada. Tot i que, 
el lema de la campanya s’adreça 
exclusivament a les festes de 
Nadal, des de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Comerç 
Local us emplacem a seguir 
comprant als establiments de 
Riudoms al llarg de tot l’any amb 
la garantia dels millors productes 
riudomencs. La Plaça de l’Església acull, durant tot el dia, activitats de promoció

Els obsequis del bingo de la Marató han estat possibles gràcies  
als establiments que han participat en l’edició del Mercat de Nadal 2011:

El Rebost, Casa Maña, Cooperativa Agrícola de Riudoms, Queviures 
Ollé Jansà, Llibreria i Papereria La Cometa, Olis i productes Josep Bes, 
Forn Domingo Pellicé, Flors Natura, Flors J.M. Bages, Detalls Pujol, Flors 
Gavaldà, Llibreria i Papereria El Follet i també per la Penya l’Avellana 
Blaugrana i donacions particulars.

Agraïm a totes les persones, col·lectius i entitats de Riudoms que han 
participat de manera desinteressada en les diferents activitats dutes a 
terme en favor de la Marató de TV3.
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Reciclem també l’oli domèstic!
S’han col·locat a la via pública els contenidors de recollida selectiva 
d’oli domèstic dins unes carcasses metàl·liques de color taronja.  
Aquests nous contenidors els trobareu ubicats a:

- Cruïlla carrer Sant Vicenç i avinguda Pau Casals (antiga bàscula)
- Cruïlla entre l’avinguda de Catalunya i avinguda Josep M. Sentís
- Davant el Pavelló Municipal

Si algú no disposa d’embut per a la recollida de l’oli pot passar a buscar-
lo gratuïtament per les oficines de l’Ajuntament.

Normes d’ús:
-  L’oli reciclat s’ha de deixar dins els contenidors en ampolles de plàstic 

tancades. No es pot abocar l’oli directament al contenidor.
-  Són únicament per a olis domèstics. No es pot posar oli de motor. 
- En cas d’envasos molt grans s’han de dur a la deixalleria.
-  No es pot dipositar cap tipus d’envàs fora dels contenidors.

La teulada del Pavelló Municipal ha estat reparada per eliminar goteres

L’AMPA i l’Ajuntament de Riudoms  
volem millorar el pati de l’escola Beat 
Us agrairíem que si disposeu de mobiliari en desús de jardí o de joc, com 
ara casetes o tobogans, ens ho féu saber per a poder-ho instal·lar al pati. 
Per a més informació: 629 358 814 - 659 242 272 - 677 544 123.

En els últims mesos, s’ha estat reparant la teulada del pavelló degut a les 
goteres que presentava des de feia anys i que malmetien l’edifici en general 
i les instal·lacions interiors. El procés de reparació va constar d’una capa 
de pintura perquè l’escuma de polietilè que s’hi va aplicar per aconseguir 

una bona impermeabilitat s’aferrés millor i finalment es va tornar a pintar 
del color original de la teulada.
Les obres de reparació s’han pogut fer gràcies a una subvenció extraordinària 
otorgada per la Diputació de Tarragona d’un valor de 16.000 euros.

Les obres eliminaran les molèsties que es generaven en dies de pluja. La Diputació de Tarragona ha assumit la totalitat de les despeses.

10a edició de la Festa de l’Oli Nou 
El 20 de novembre es va celebrar la tradicional festa que dóna la benvinguda 
a l’Oli Nou de la temporada, emmarcat dins la DOP Siurana. Al recinte de 
la Cooperativa Agrícola de Riudoms va tenir lloc l’esmorzar popular en el 
qual 1.200 persones van poder tastar i comprar l’oli nou.  La Festa es va 

completar amb la 4a Trobada d’Intercanvi de 
Plaques de Cava, en la qual es va presentar 
la 4a placa de cava de Riudoms. El seu 
disseny fa referència a les antigues moles 
per a la producció de l’oli d’oliva, originàries 
de l’antiga Cooperativa Agrícola del poble.

Igualment, la Cooperativa Agrícola de 
Riudoms va participar a la XV Fira de l’Oli 
de Reus (18 i 19 de novembre) i a l’XI Festa 
de l’Oli de Tarragona (2,3 i 4 de desembre) 
on s’hi van aplegar expositors de tota la 
província amb l’oli de la DOP Siurana 
d’enguany. 
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riudoms llueix per les Quinquennals

Des de 1906, any de la beatificació del frare franciscà Miquel Gran Peris, tots els 
anys que acaben en 1 i 6, Riudoms celebra les Festes Quinquennals en honor 
del seu Beat Bonaventura Gran, fill ilustre de la vila.

Per a celebrar aquesta efemèride és tradició que els veïns guarneixin els seus 
carrers amb plantes i flors naturals, flors de paper i diversos motius decoratius.

Coincidint amb aquestes Quinquennals es va obrir al públic la restaurada Casa 
Natal del Beat Bonaventura. Les obres de rehabilitació de la casa s’han pogut 
realitzar a partir de diverses aportacions particulars i institucionals.

El dinar de la Festa d’Homenatge a la Vellesa s’ha dut a terme per primera vegada 

a la Sala Multiús del Casal Riudomenc, fet que ha permès gaudir de la festa amb 
molta més comoditat i amplitud.

Per altra banda, els tradicionals focs artificials que clouen el cap de setmana festiu 
han tornat a la Plaça de l’Església, amb un nou format piromusical.

Al Casal Riudomenc es va celebrar una gala benèfica a favor de la Gent Gran, amb 
la implicació de moltes persones, organismes i institucions. En el proper número 
d’aquest butlletí municipal disposarem dels diners definitivament recollits.

L’agraïment a tothom que ha col·laborat, d’una o altra manera, per a fer el més 
lluïda possible aquesta festa tan arrelada a la tradició de Riudoms.
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Si tens entre 12 i 17 anys (ambdós inclosos) 
i estàs empadronat a Riudoms... fes-te soci!!!

anys?ja tens12vols ser soci del local jove?

C. Major, 52, 43330 Riudoms
De dilluns a divendres, de 10.00 h a 14.00 h 
i dilluns a la tarda, de 17.00 h a 19.30 h.

El pare, mare o tutor haurà de portar tota la documentació i fer efectiu 
el primer pagament a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms.
Quota individual: 10 € al mes. 
Quota familiar (més d’un fill): 15 € al mes.

COM FER-SE SOCI:

El Local Jove “EL MERCAT” (Antic Mercat Municipal) està pensat per a 
què els joves de Riudoms trobin un espai comú de reunió i diversió.

El local disposa de dues grans sales: la sala de jocs, amb billar, 
futbolí, tennis taula i dards; i la sala polivalent on es poden fer tot 
tipus d’activitats, així com jugar a jocs de taula (parxís, escacs, 
cartes...) jugar a la Play Station o celebrar festes d’aniversaris.

Durant l’any, i a través de la creació d’una comissió de socis/es , 
també s’organitzaran concerts, campionats de tennis de taula, tallers, 
xerrades, campionats d’escacs...

El local està sempre dirigit i vigilat per un responsable de l’espai.

HORARI DEL LOCAL JOVE:
Divendres: de 20.00 h a 23.00 h
Dissabte: de 18.00 h a 01.00 h
Diumenge: de 18.00 h a 22.00h

EL LOCAL:

Del 24 de novembre 
a l  4  de  desembre 
quinze establiments 
van participar a la 1a 
ru ta “Les tapes de 
Gaud í ” ,  impu lsada 
per l ’Associació de 
Bars i Restaurants de 
Riudoms i que compta 
amb la col·laboració 
de l ’A juntament  de 
Riudoms.

S’oferien diverses tapes 
a m b  c o n n o t a c i o n s 
g a u d i n i a n e s  i  u n a 
beguda per un preu 
unitari de 2€. La ruta va 
tenir una gran acollida.

Es van donar diversos 
premis: la Pastisseria 
M. Antònia,  que va 
presentar una recreació 
amb xocolata de la 
Sagrada Famíl ia va 
ser  vo tada  com la 
millor tapa. Maria Cros 
Torrents va guanyar 
un cap de setmana a 
Andorra per a dues 
persones, Francesc 
Pujol i Ester Ribera van 
guanyar dos sopars per 
a dues persones en 
alguns dels restaurants 
participants.

Ajuntament de Riudoms
Regidoria de Sanitat

1r cicle de xerrades 
de salut comunitària

HIVERN / PRIMAVERA 2012

Alimentació infantil i escolar
19 de gener
“Programa educatiu en alimentació per reduir l’obesitat infantil. Programa EDAL”
Dra. Rosà Solà, metgessa especialista en Medicina Interna, professora de Medicina i Nutrició, Hospital 
Universitari Sant Joan, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili.
Adreçada als pares amb fills en edat escolar, mestres de Primària, estudiants de Magisteri i a tothom qui estigui 
relacionat amb l’educació i la salut dels escolars.

26 de gener
“L’alimentació dels nens des dels 0 als 2 anys”
Dr. José Ángel Bilbao, pediatra i director del CAP de Riudoms.

Adreçada a tots els pares amb infants en aquestes edats, usuaris de la Llar d’Infants, educadors/es, 
i persones interessades en el tema.

Gent gran i salut
19 d’abril
“Alimentació en la gent gran”
Sra. Montse LLor, dietista del CAP de Riudoms.
A cada edat corresponen les seves necessitats alimentàries. 
Veniu a saber què és més convenient en les persones grans.

24 de maig
“Complir anys amb salut”
Sra. Glòria Pié, diplomada Universitària d’Infermeria del CAP de Riudoms.
Adreçada a tothom qui vulgui gaudir de plena salut mentre va complint anys.

L’educació en la infància i en l’adolescència
9 de febrer
“TDAH: Transtorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat”
Dr. José Ángel Bilbao, pediatra i director del CAP de Riudoms.
Adreçada a pares, mestres, i altres responsables de l’educació dels nois i noies. 
Ens pot ajudar a entendre millor certs comportaments.

15 de març 
“Xarxes socials i adolescència”
Dr. José Ángel Bilbao, pediatra i director del CAP de Riudoms.
Internet i les xarxes socials han arribat per quedar-se. Xerrada adreçada a pares, educadors i 
tothom que vulgui entendre millor la societat tecnológica actual.

Totes les xerrades  
es realitzaran a les 20.30 h
a la Casa de Cultura.

Agraïm d’antuvi la vostra 
assistència i es prega puntualitat.

amb la col·laboració del CAP de Riudoms

Cartell Xerrades Salut comunitària.indd   1 13/01/2012   13:16:39

JUNYMAIGABRIL
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 

  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29

     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30

    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 

MARÇFEBRERGENER
       1
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31 

DESEMBRENOVEMBREOCTUBRE
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31 

    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31 

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31 

      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31 

      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

SETEMBREAGOSTJULIOL

2012 
160 ANYS DEL NAIXEMENT D’ANTONI GAUDÍ

CAVALCADA i REIS SANT SEBASTIÀ CARNAVAL SETMANA SANTA
SANT JORDI LES RELÍQUIES TROBADA DE PUNTAIRES 
FESTA CAVALLER ARNAU  SANT JOAN  FESTA DELS BARRIS 
REVIU LES PLACES SANT JAUME LA CUINA DE L’AVELLANA  
FIRA DE L’AVELLANA MARE DE DÉU D’AGOST ONZE DE SETEMBRE
FESTA DE L’OLI NOU BEAT BONAVENTURA MERCAT DE NADAL 
NADAL ARRIBADA DELS PATGES REIALS L’HOME DELS NASSOS

L’organització ja està preparant la 2a edició
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

 

Des de l’inici d’aquesta crisi el nombre de 
persones aturades residents a Riudoms ha 
anat creixent progressivament. És una situació 
gens desitjable i lligada directament a la situació 
d’incertesa econòmica que estem vivint a nivell 
global.

Des de l’Ajuntament de Riudoms, en aquesta 
nova legislatura, hem creat una regidoria 
específica per ajudar aquestes persones que 
estan cercant feina: la regidoria de Formació i 
Ocupació.

Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració 
de la Diputació de Tarragona i ja ha permès crear 
la Borsa de Treball Municipal.

Per altra banda, aquesta proposta vol ser una 
eina d’intermediació entre persones de Riudoms 

i empreses de qualsevol lloc que necessitin 
personal.

Per mitjà d’entrevistes a les persones aturades 
i tallers en grup es vol donar suport als 
riudomencs que busquen feina activament. 
Aquestes actuacions s’estan fent a l’Epicentre 
Gaudí i a la vegada, a través de l’Ajuntament, 
estem concertant visites a diferents empreses 
de Riudoms i forasteres per tal de trobar llocs 
de treball per a aquests riudomencs.

Gràcies a la creació d’aquesta Borsa de Treball 
diverses persones ja han aconseguit trobar una 
feina. També s’ha ofert una formació específica 
que permet que aquestes persones puguin 
cercar ocupació amb millors probabilitats 
d’èxit.

Sense cap mena de dubte la formació i 
l’ocupació és una de les prioritats del nostre 
equip de govern en aquests temps de dificultats 
per les famílies.

Per assolir l’èxit en aquest tipus d’iniciativa és 
fonamental poder comptar amb la implicació 
i el suport de tothom. En el cas que la vostra 
empresa o negoci necessiti alguna persona, us 
podeu posar en contacte amb l’Ajuntament de 
Riudoms i us inclourem a la Borsa de Treball 
Municipal de Riudoms com a oferidors de 
feina.

És reconfortant assolir aquesta fita que permetrà 
a les persones aturades millorar la seva situació 
personal i, moltes vegades, familiar.

Us animem a col·laborar amb nosaltres!

El mes d’octubre passat es van aprovar 
inicialment el conjunt d’Ordenances Fiscals 
que regiran les taxes i impostos locals per l’any 
vinent, decretan la modificació d’una dotzena 
d’elles incrementant-se la majoria amb pujades 
similars al 3%, tot i que van haver tres que es 
va incrementar bastant per sobre d’aquest 
percentatge

Enguany  l es  o rdenances  recu l len 
bonificacions que el Grup Municipal d’ERC-
AM ha sol.licitat reiteradament en les 
al.legacions efectuades en els darrers anys 
i es reconeixen més bonificacions a les 
famílies nombroses, però Esquerra encara 
troba a faltar bonificacions per a les rendes 
baixes, que amb l’actual context de crisi 
econòmica, significaria tancar el cercle ja que 

tenim bonificacions per jubilats i pensionistes, 
per persones amb minusvalies, per famílies 
nombroses i només restaria col.lectiu de 
famílies amb rendes baixes, que ho estan 
passant malament.

Després d’estudiar amb deteniment les 
propostes i de comparar-les amb altres 
poblacions, els grups municipals d’Erc-
aM i del PSC han el.laborat un conjunt 
d’al·legacions que es debatran al ple el proper 
desembre. Les al.legacions són les següents:

- Congelar l’impost de circulació que CiU 
proposa incrementar-lo entre un 6-8%

- Fraccionar l’IBI en quatre terminis i 
bonificar-lo per unitats familiars

- Reduir l’increment abusiu de les noves 
tarifes per la llar d’infants, aplicant tarifes 
menys agressives

- Nou redactat de la taxa per la utilització dels 
equipaments esportius, cobrant la mateixa 
tarifa per totes les instal.lacions i bonificant-
la als clubs locals, als menors de 16 anys i a 
les dones

amb aquest conjunt d’al.legacions es pretén 
que  els tributs locals no suposin una càrrega 
excessiva per les famílies riudomenques, 
intentant alleugerir la malmesa economia 
de la majoria de llars en un context de crisi 
tant prolongat. Ara solament resta que ciu 
entengui i compartexi la nostra preocupació 
i accepti aquestes modificacions.

Quant nomes falten uns dies per Nadal ,tenim 
sobre la taula les propostes d’ordenances  
fiscals per modificar el proper any 2012. Sempre 
es convenient revisar i actualitzar algunes per 
poder adaptar-les als temps que corren.

En aquests moments nomes podem parlar de 
propostes, segur que quant llegiu aquest article 
ja seran definitives i s’estaran aplicant.

Els dos partits que treballem des de l’oposició 
analitzem els continguts i formulem al•legacions 
amb voluntat de participació i millora si es 
possible.

No creiem que sigui el moment de  modificar 
a l’alça, per incrementar els ingressos,  la 
prestació de serveis municipals  a instal•lacions 

esportives, servei de la llar d’infants, IBI  i 
impost de circulació,  es  per això que demanem  
congelar o establir bonificacions depenent de 
la renda i dels membres que formin la unitat 
familiar.

Son moments difícils per molts Riudomencs i 
tindre en conte cada família a l’hora  d’aplicar 
una taxa o impost a de ser prioritari i buscar, per 
una altra banda, els recursos que tot ajuntament 
necessita en aquests moments. 

Com dèiem al començar, Nadal i Any Nou ja son 
aquí, segur que  els pressupostos per al 2012 
també  estan apunt d’arribar i nosaltres també 
treballarem per que siguin el més  ajustats 
possibles.

Us  desitgem unes bones festes Nadalenques   
[que ja haureu passat ] i molta sort per que l’any 
2012 sigui millor.

El nostre objectiu: crear ocupació per sortir de la crisi

Ordenances fiscals a l’alça per l’exercici 2012

Bones Ordenances 2012?
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Així hem viscut aquest Nadal

L’Home dels Nassos va tornar a ser a riudoms el 31 de desembre

Ses majestats els Reis Mags d’Orient van portar desitjos de pau, amor i felicitat per a totes les llars i famílies riudomenques 

El seguiment massiu que els riudomencs oferim a l’arribada de la Cavalcada Reial, fa que Riudoms sigui un dels seus pobles preferits

El Nadal Genial va oferir quatre dies d’activitats per als més petits

Al nou Casal, s’ha presentat una versió dirigida per Artur Fargas dels tradicionals Pastorets, amb la col·laboració de més de 150 persones


