PLA DE GOVERN 2015-2019
PER UN URBANISME VIU
• Adequarem els carrers de Sant Antoni i de Sant Pau i estudiarem la reordenació de la
plaça Arnau de Palomar.
• Ampliarem les voreres dels carrers de Sant Vicenç i de Sant Julià.
• Estudiarem una solució definitiva per a canalitzar l’inici del barranc del Portal i evitar
les molèsties per aiguats als veïns d’aquesta zona.
• Conjuntament amb els veïns del Barri Ferrant, trobarem una solució al problema de
les voreres estretes.
• Farem una nova plaça al Barri Ferrant per esponjar tota la zona.
• Arreglarem l’enjardinament de la rotonda de Vinyols amb elements relacionats amb
la producció d’oli d’oliva.
• Finalitzarem la remodelació de l’av. de Reus.
• Elaborarem els Plans Directors previs a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM).
• Acabarem l’enjardinament de l’entorn de l’Escola Cavaller Arnau i adequarem un
espai de joc per a nens.
• Arreglarem el pas del costat de “Ca La Fornell” per enllaçar l’avinguda de Pau Casals
amb el carrer de Sant Sebastià.
• Resoldrem la connexió entre el camí del Molí de Vent i el camí de Les Passeres.
• Acabarem l’arranjament interior del Cementiri Municipal, construirem nous nínxols i
tombes i enjardinarem la plaça de l’entrada.
• Recuperarem el llac de la Plaça, adequant-lo a la normativa vigent.
• Millorarem les barreres acústiques de la variant de Riudoms.
NUCLI ANTIC, FES GOIG
• Crearem la Borsa d’Habitatges de lloguer, per a posar-los a disposició de la gent jove i
afavorir la seva implantació en aquesta zona.
• Mantindrem les bonificacions de les taxes d’obres per a la implantació o remodelació
dels comerços.
• Impulsarem, mitjançant majors subvencions, la millora i la rehabilitació de les
façanes.
• Promocionarem la recuperació dels habitatges en desús.
• Ampliarem les voreres dels carrers Major, Sant Bonifaci i Gaudí.
• Recuperarem l’edifici de Les Monges.
• Continuarem la remodelació integral dels carrers Sant Josep, Sant Joan, Sant Tomàs i
Sant Pere, la Muralla de la Font Nova i la Raval de Sant Francesc.
• Estudiarem la possibilitat d’adquirir l’edifici de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.
PER VIURE DE LA TERRA
• Acabarem de pavimentar el camí del Coll del Boc, el camí dels Matxos (fins al camí
dels Sardans) i mantindrem en bon estat la resta de camins i els seus laterals.
• Promourem el consum de productes agrícoles de Riudoms en els menjadors escolars
gestionats per l’Ajuntament.
• Vetllarem per l’especial protecció de les mines i els aqüífers.
• Promocionarem la marca “Riudoms, productes agrícoles de proximitat”, a través dels
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pagesos i els comerços del poble.
Aprovarem una ordenança per a garantir que les finques agrícoles en desús es
conservin netes.
Convocarem cada mig any la Comissió de Seguretat en l’Àmbit Rural per a augmentar
els recursos destinats a la seguretat al camp.
Ens posarem a disposició dels molins d’oli de Riudoms per actuar d’enllaç amb els
grans distribuïdors de productes alimentaris.
En cas de danys per raons climàtiques, obrirem una oficina d’atenció als pagesos
damnificats per ajudar-los a tramitar les reclamacions davant altres administracions.
Gestionarem la Borsa de Finques Agrícoles sense conrear.
Establirem una reunió periòdica amb la Unió de Pagesos de Riudoms per a tractar
qüestions d’interès del sector.
Establirem un mecanisme de col·laboració amb els pagesos que es dediquin a la terra
com a activitat econòmica principal.

PER UN ENTORN RESPECTAT
• Garantirem que es posi en servei la depuradora de Les Borges i així acabar amb els
abocaments a la riera d’Alforja.
• Elaborarem un Pla Especial de Protecció del Patrimoni Natural del Municipi per
protegir i mantenir netes les rieres.
• Ampliarem l’horari de la deixalleria municipal.
• Habilitarem diversos “pipicans” per a gossos i evitarem els excrements a la via
pública.
• Facilitarem places d’aparcament on recarregar vehicles elèctrics.
• Ampliarem els contenidors soterrats i els enjardinarem per millorar el seu aspecte
visual.
• Farem campanyes de sensibilització ambiental.
• Ens adherirem al projecte Viles Florides de Catalunya per posar en valor i ampliar
l’enjardinament del poble.
• Reduirem el consum de gasoil dels equipaments públics, substituint-lo per energies
renovables.
PER A TU, QUE VOLS FER ESPORT
• Estudiarem la viabilitat de cobrir la pista esportiva exterior del pavelló, augmentant
així la disponibilitat d’espai per als clubs.
• Ampliarem l’ús i els serveis del Camp de Futbol Vell i l’Skatepark.
• Ampliarem les instal·lacions de la piscina de Sant Antoni.
• Reformularem l’Estiu Esportiu amb noves activitats.
• Habilitarem una zona d’Agility per a gossos.
• Dotarem d’un sistema de megafonia tota la zona esportiva, tant l’interior del pavelló
com l’exterior.
• Executarem un Pla de Millora de l’interior del pavelló.
• Adaptarem la part posterior del pavelló per oferir nous espais interiors a les entitats
esportives, i ampliarem la coberta de la grada del camp de futbol per la part posterior.
• Construirem una nova pista de pàdel i estudiarem la viabilitat econòmica de millorar
la pista d’atletisme.
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PER UN POBLE CÍVIC, SEGUR I AMB BONA MOBILITAT
• Farem gestions davant del Consorci del Transport Públic per millorar el servei
d’autobusos.
• Farem un Pla d’Ordenació del Trànsit i renovarem la senyalització viària per millorar la
circulació a Riudoms.
• Impulsarem la construcció, per part de la Generalitat, d’una rotonda a la variant, a la
sortida de Riudoms cap a Montbrió.
• Ajustarem l’ordenança de civisme a les necessitats de cada moment i vetllarem per
seguir reduint els actes incívics.
• Ampliarem el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana i la dotarem de nous recursos
tècnics.
• Crearem noves places d’aparcament als carrers de Sant Antoni i Mont-roig i
ampliarem les que ja hi ha al principi del camí del Coll del Boc.
• Treballarem per arribar a acords amb els propietaris dels solars buits per habilitar-hi
noves zones d’aparcament.
• Millorarem l’encreuament entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Baltasar de Toda,
per evitar accidents.
• Vetllarem perquè la Generalitat de Catalunya millori la carretera de Misericòrdia, en
el seu pas pel terme de Riudoms.
• Crearem un grup de voluntaris de Protecció Civil juntament amb un programa de
voluntariat per col·laborar en la seguretat vial a les escoles.
PER A TU, QUE CONTRIBUEIXES
• Aplicarem una política de contenció en els tributs i taxes municipals i en facilitarem un
major fraccionament.
• Bonificarem la Plusvàlua de l’habitatge habitual en cas d’herència per defunció.
• Bonificarem el 100% de l’impost de circulació als vehicles històrics.
• Reduirem el valor de les fiances d’obres i les retornarem en un termini de 30 dies.
• Ampliarem les bonificacions de les taxes i impostos a les famílies nombroses,
monoparentals i amb membres amb capacitats reduïdes.
• Realitzarem un estudi econòmic per tal d’ajustar a la baixa els preus de la Llar
d’Infants, l’Escola de Música i les instal·lacions esportives.
PER APRENDRE MÉS I MILLOR
• Elaborarem, conjuntament amb els centres escolars, un Pla Educatiu d’Entorn amb la
finalitat de coordinar i dinamitzar accions conjuntes.
• Actualitzarem el Projecte de Centre de la Llar d’Infants fonamentant-lo en els models
educatius actuals.
• Farem les gestions davant del Departament d’Ensenyament per tal que l’Institut de
Riudoms ofereixi Formació Professional Dual.
• Treballarem amb el Departament d’Ensenyament per a dotar l’Escola Beat
Bonaventura d’un nou recinte esportiu cobert.
• Remodelarem la cuina actual de l’Escola Beat Bonaventura.
• Habilitarem una pista poliesportiva al pati de terra de les Escoles Velles.
• Establirem els mecanismes per orientar els alumnes que han abandonat
anticipadament l’ensenyament reglat.
• Ajustarem els serveis que ofereix la Llar d’Infants a les necessitats de les famílies.
• Farem les gestions davant del Departament d’Ensenyament per ampliar l’oferta
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formativa de l’Institut de Riudoms amb dos cicles formatius de grau mitjà, un del món
esportiu i un altre de l’atenció social.
Potenciarem, conjuntament amb l’Institut, la implantació de la nova assignatura de
Servei Comunitari.
Ampliarem les beques als millors expedients de l’Institut per facilitar l’accés a la
Universitat.
Potenciarem el projecte Aula Oberta de l’Institut.
Realitzarem els tràmits necessaris per dotar d’una segona línia l’Escola Cavaller Arnau
en cas que l’increment del seu alumnat ho requereixi.
Implicarem les entitats locals en l’Escola de Lleure.

PER A TU, QUE ETS JOVE
• Destinarem 30.000€ anuals per ajudar els joves a accedir a habitatges de lloguer.
• Proposarem una activitat jove que lligui la nit de Barris amb l’anar a enramar del
diumenge.
• Consolidarem i donarem suport a l’Avellana Sound i a una activitat similar a una Festa
Flaix.
• Estudiarem la possibilitat d’habilitar un espai per a fer festes d’hivern.
• Organitzarem reunions periòdiques amb el jovent amb l’objectiu d’adaptar l’oferta
d’activitats juvenils a les seves necessitats i interessos.
• Ampliarem l’oferta lúdica amb diverses festes al llarg de l’any, com un Vermut
Electrònic al bon temps o espais musicals durant les festivitats d'hivern.
• Consolidarem el model actual del Parc Infantil de Nadal, incentivant la col·laboració
de les entitats locals.
• Ampliarem l’oferta lúdica del Local Jove.
• Ampliarem el pressupost destinat a la festa de Barraques.
• Promourem campanyes de salut juvenil.
• Impulsarem un programa d’inserció laboral per a joves.
• Habilitarem un espai on hi puguin assajar els grups musicals locals amateurs.
• Habilitarem servei Wi-Fi gratuït en zones públiques.

PER POTENCIAR L’ECONOMIA I EL TREBALL
• Realitzarem un programa de formació i d’inserció sociolaboral personalitzant la
recerca de feina i prestant especial atenció als joves, als aturats de llarga durada i als
majors de 45 anys.
• Pressionarem les companyies telefòniques per tal que millorin la cobertura a tot el
municipi.
• Farem un espai municipal de coworking (viver d’empreses multidisciplinar) per acollir
nous autònoms i micro-empreses de nova creació.
• Facilitarem l’arribada de la tecnologia 4G i de la fibra òptica.
• Facilitarem els tràmits per a la implantació de noves empreses al nostre municipi.
• Habilitarem, a la Fira, un espai específic d’exposició del Comerç Local.
• Farem, juntament amb els comerciants, un Pla de Dinamització del Comerç Local
potenciant les campanyes de promoció del sector.
• Transformarem el Patronat de la Fira de l’Avellana en un òrgan de promoció
econòmica més transversal.
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Posarem en servei un programa d’emprenedoria que incentivi la creació de noves
empreses i comerços.

DONANT A CONÈIXER RIUDOMS
• Potenciarem la Fundació Gaudí de Riudoms amb una major dotació econòmica.
• Treballarem per facilitar les visites periòdiques de turistes japonesos a Riudoms,
aprofitant els contactes professionals establerts.
• Dinamitzarem la Casa Gaudí amb nou material audiovisual.
• Treballarem per a la celebració, a Riudoms, d’esdeveniments esportius d’àmbit
nacional.
• Habilitarem una ruta guiada per Riudoms senyalitzada amb codis QR.
• Elaborarem Dossiers d’Activitats Pedagògiques per oferir rutes didàctiques als
alumnes de Riudoms i de fora, centrats en Gaudí, la gastronomia local, l’agricultura i
la història del nostre poble.
PER VIURE LA CULTURA I LES FESTES
• Habilitarem un espai per el Museu Històric de Riudoms.
• Col·laborarem per aconseguir que l’Església de Sant Jaume sigui declarada com a Bé
Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
• Farem cinema al Casal, adequant el projector als nous requeriments tècnics digitals.
• Portarem, a Riudoms, exposicions itinerants del món gaudinià.
• Ampliarem el conveni signat amb les entitats que utilitzen el Teatre del Casal
augmentant a dues les cessions anuals gratuïtes.
• Donarem suport a la formació dels actors amateurs riudomencs.
• Ampliarem l’horari de la Biblioteca Municipal per a poder donar més servei en els
períodes d’exàmens i vacances.
• Ampliarem el Club de Lectura per Adults, l’Hora del Conte i crearem un Club de
Lectura Juvenil.
• Recuperarem els Nans de Riudoms i construirem un nou element festiu.
• Recuperarem la Festa de les Tartanes.
• Redissenyarem la festa de Carnaval.
• Organitzarem, conjuntament amb la Colla Gegantera, la celebració del 10è aniversari
del seu agermanament amb el grup de Pinhal Novo (Portugal).
• Organitzarem, conjuntament amb les entitats locals, diferents certàmens lúdics i
culturals.

PER A TU, QUE ETS GRAN
• Oferirem un catàleg de xerrades, tallers i cursos orientats a mantenir l’activitat i
gaudir del temps lliure.
• Organitzarem activitats intergeneracionals que apropin l’experiència dels més grans
als més joves del poble.
• Ampliarem les aules d’extensió universitària per a majors de 55 anys.
• Facilitarem la possibilitat de fer de voluntari en benefici de la comunitat.
• Potenciarem les visites domiciliàries a la gent gran per poder ajudar a les que es
trobin en situació desafavorida.
• Organitzarem activitats, guiades per monitors, adreçades a fomentar l’exercici físic.
• Establirem el programa “Dinars en companyia”, consistent en oferir trimestralment
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un dinar, a preu simbòlic, als majors de 70 anys per compartir una estona amb veïns
de la mateixa edat.
PER LA IGUALTAT SOCIAL
• Dotarem els recursos necessaris per a garantir els aliments als més desafavorits,
prestant especial atenció als més petits i als d’edat més avançada.
• Ampliarem la iniciativa “Bon dia i Bona nit”, que ara mateix truca dues vegades al dia
a les persones majors de 75 anys que viuen soles, a altres persones que també ho
necessitin.
• Habilitarem una àrea d’Horts Socials.
• Potenciarem els Serveis Socials del Consell Comarcal per tal de vetllar que tothom de
Riudoms tingui la protecció adequada davant les dificultats.
• Establirem un conveni amb la Residència l’Onada per oferir uns dies de descans als
cuidadors de familiars amb gran dependència.
• Instaurarem un sistema d’ajuts per a infants i joves que destaquin en la seva
especialitat però que per raons econòmiques hagin de deixar les activitats
extraescolars.
PER LA TEVA SALUT
• Treballarem per l’obertura d’una segona farmàcia a Riudoms.
• Habilitarem un segon Parc de Salut proper a l’escola Cavaller Arnau i ampliarem, amb
nous aparells, el que ara ja hi ha a la zona verda de les restes romanes.
• Gestionarem, juntament amb la Fundació de la Lliga Contra el Càncer, la realització de
les proves de detecció precoç de càncer de còlon.
• Treballarem per a l’ampliació dels Serveis Sanitaris del CAP de Riudoms.
• Organitzarem, anualment, una Jornada especial de donació de sang que complementi
les campanyes trimestrals.
PER UNA ATENCIÓ MÉS PROPERA
• Adequarem la Casa de la Vila per a facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda.
• Ampliarem els nombre de tràmits que es poden realitzar via web.
• Remodelarem l’Oficina d’Atenció al Públic per a fer-la més funcional i n’ampliarem
l’horari.
• Farem un seguiment de la qualitat dels serveis municipals a través d’enquestes de
satisfacció dels usuaris
PER UNA GESTIÓ TRANSPARENT
• Es mantindrà i ampliarà la informació que actualment es pot consultar a l’apartat de
transparència del web de l’Ajuntament: retribucions dels regidors, convocatòries i
actes dels òrgans de govern, informació econòmica, contractes, etc.
• Redactarem i posarem en servei el Reglament Orgànic Municipal per regular el
funcionament dels òrgans municipals.
• S’escolliran 10 veïns anuals a l’atzar per tal que, voluntàriament, revisin els comptes
municipals.
• Es gravaran les sessions del Ple Municipal i es posaran a disposició dels ciutadans a
través de la pàgina web.
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PER A TU, QUE ETS PARTICIPATIU
• Farem una reunió anual, a peu de carrer, amb els veïns de cada zona del poble per
recollir les seves propostes de millora.
• Millorarem els mecanismes de participació ciutadana en l’organització d’activitats.
• Mantindrem la Consulta de la Fira de l’Avellana amb el compromís de vincular
l’actuació de l’equip de govern a les respostes obtingudes.
• Promourem un Banc del Temps, consistent en l’intercanvi de temps dedicat a l’ajuda
mútua entre persones.
PER A TU, QUE ETS DEL MÓN SOCIAL i ASSOCIATIU
• Facilitarem, a les entitats, els espais adequats on desenvolupar les seves activitats.
• Augmentarem el recolzament i el suport econòmic a les entitats.
• Ajustarem la normativa de subvencions a les entitats per facilitar-ne la tramitació.
• Ajudarem a les entitats sense ànim de lucre a adaptar-se a les noves exigències legals
fixades per les administracions superiors.
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