PLA DE GOVERN 2019-2023
➔ UN POBLE AMB POTENCIAL ECONÒMIC

ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ
1. Treballarem per convertir Riudoms en un pol de la indústria, preferentment
agroalimentària, completant el Polígon Industrial El Prat i, si s’escau, amb el
desenvolupament de Mas de Don Felip.
2. Fomentarem la construcció de dos hotels, un al centre orientat al turisme
familiar per dinamitzar el nucli antic i l’altre a la zona esportiva per atraure més
esdeveniments esportius.
3. Continuarem amb la reorientació i modernització de la Fira de l’Avellana
perquè els productes locals hi guanyin protagonisme i per allargar els beneficis
d’aquest esdeveniment, convertint-la en una eina de promoció econòmica
durant tot l’any.
4. Celebrarem la “Fira del pagès” a la tardor, en la qual es promocioni la professió
i els productes de proximitat i l’activitat “Camps Oberts” perquè els pagesos
facin visites als camps, tastos i venda directa dels seus productes.
5. Estendrem les bonificacions de taxes al conjunt del municipi, com hem fet amb
l’ICIO al nucli antic, per captar inversions i facilitar la creació de nous negocis.
6. Reduirem a un import simbòlic la taxa per a l’emissió de certificats
d’empadronament i la bonificarem per a persones amb pocs recursos.
7. Suprimirem les fiances en les obres menors a 5000€.
8. Ajustarem la taxa per tinença de gossos potencialment perillosos per incentivar
la seva inclusió en el cens caní.
9. Augmentarem el fraccionament del pagament d’impostos municipals per fer-lo
més assequible.
10. Farem un estudi a fons de les taxes i impostos municipals per trobar els
mecanismes per reduir-los.

11. Actualitzarem les retribucions dels treballadors de l’Ajuntament d’acord amb la
Relació de Llocs de Treball.
12. Impulsarem l’aprovació i la implementació del Reglament Orgànic Municipal
(ROM).
EMPRENDORIA I COMERÇ
1. Crearem un espai empresarial i de coworking per facilitar que la gent jove pugui
desenvolupar els seus projectes d’emprenedoria i per poder fer formacions per
part de les empreses.
2. Crearem la “finestreta de l’empresari” per informar, facilitar, assessorar i
acompanyar els projectes empresarials de Riudoms.
3. Crearem una guia empresarial de Riudoms com a pas previ a la creació d’una
Taula Econòmica i Social de Riudoms.
4. Organitzarem esdeveniments per fomentar la trobada entre sectors econòmics,
el treball en xarxa i l’associacionisme empresarial.
5. Oferirem una programació permanent anual de formació en coneixements i
habilitats empresarials.
6. Impulsarem els premis “Talent Riudomenc” per guardonar periòdicament un
projecte innovador en cultura i patrimoni, art i disseny, esports i empresa.
7. Implantarem les accions de promoció, formació i modernització del comerç
local i de la restauració previstes en el Pla de Dinamització Comercial.
8. Organitzarem amb la Taula de Comerç Local diferents campanyes promocionals
potents al llarg de l’any.
9. Crearem una APP mòbil municipal que inclourà el comerç local per fer
promocions, ofertes i descomptes per tal de fidelitzar els clients.
10. Revisarem la normativa i condicions tècniques per facilitar la implantació de
nous comerços.
11. Crearem un canal d’interlocució entre les empreses i els veïns i veïnes de
Riudoms per facilitar la recerca de feina al poble.

PAGESIA
1. Mantindrem en bon estat els camins, millorarem la senyalització i reforçarem el
manteniment periòdic així com la neteja dels laterals. Mantindrem en bon estat
de neteja les rieres i barrancs del municipi per evitar desbordaments en èpoques de
pluja que provoquin danys a les explotacions.

2. Comprovarem l’existència de captacions il·legals d’aigua a la riera de Maspujols,
ja que aquesta aigua és fonamental per nodrir els pous i les mines dels pagesos
de Riudoms, i en cas afirmatiu actuarem contundentment per revertir aquestes
captacions il·legals.
3. Continuarem col·laborant amb les Comunitats de Regants de les mines del poble per
donar-los suport per tirar endavant la seva gestió.

4. En cas de danys climàtics que afectin als conreus, i per facilitar els beneficis fiscals
que se’n derivin, ajudarem als pagesos en la tramitació corresponent davant de
les administracions superiors.
5. Estudiarem la possibilitat de revertir la recaptació de l’IBI de rústica en el propi
sector.
6. Adaptarem la normativa urbanística de Riudoms a les necessitats de les
explotacions agrícoles i ramaderes, per facilitar-ne la seva viabilitat econòmica.
7. Adequarem els sistemes de reducció de velocitat per facilitar la mobilitat dels
tractors per al casc urbà.
8. Mantindrem les reunions periòdiques de la Comissió de Seguretat del Camp.
9. Farem reunions amb Unió de Pagesos per tractar qüestions que afecten al sector.
10. Promocionarem l’activitat agrària del municipi entre els veïns i els centres
educatius.
11. Posarem en valors la pagesia i el món agrícola com a actiu turístic de Riudoms i
promourem que les explotacions agràries en puguin obtenir un benefici.
12. Promocionarem els productes locals per tal que es conegui on, com i qui els
produeix.
13. Crearem una marca de qualitat “Horta de Riudoms” per als productes locals.
14. Ampliarem l’acció del Banc de Terres Comarcal a Riudoms per tal de facilitar que
finques abandonades siguin gestionades per pagesos interessats en elles.

15. Remodelarem, d’acord amb els pagesos de Riudoms, l’antic edifici de la cambra
agrària per destinar-lo a espais i serveis pels propis pagesos, passant-lo a
anomenar “Casa de la Pagesia”.
16. Facilitarem les accions conjuntes entre pagesos i caçadors per lluitar contra els
danys causats per la fauna salvatge.
17. Defensarem els interessos els pagesos de Riudoms pel que fa als drets del Pantà
de Riudecanyes.
PROMOCIÓ TURÍSTICA
1. Crearem una plaça de Tècnic de Turisme i de Comerç per desplegar les accions
previstes en els Pla de Dinamització del Comerç Local i en el Pla de
Dinamització i Competitivitat Turística de Riudoms.
2. Convertirem l’Epicentre Gaudí en l’espai d’acollida del visitant i en el punt de
partida per a gaudir d’experiències i activitats al municipi.
3. Convertirem Riudoms en una destinació turística d’interès de la Costa Daurada,
incorporant-nos a la Ruta El Paisatge dels Genis.
4. Activarem i promocionarem la Ruta Gaudí situada al nucli antic per atreure més
visitants a Riudoms i la complementarem amb altres rutes teatralitzades, jocs
familiars i recorreguts lúdics a dins el poble.
5. Posarem en marxa una visita autoguiada a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí amb
recursos audiovisuals.
6. Potenciarem les activitats dinamitzades de la Casa Pairal d’Antoni Gaudí per a
centres escolars.
7. Posarem en marxa el web de turisme de Riudoms amb tota la informació i
l’oferta d’interès turístic al municipi i completarem aquesta difusió mitjançant
una APP municipal.
8. Posarem en marxa la Taula de Promoció del Turisme per coordinar les activitats
municipals amb els empresaris del sector.
9. Crearem paquets turístics on Gaudí, el patrimoni, la cultura, la gastronomia, el
comerç i la natura de Riudoms siguin protagonistes.
10. Muntarem una exposició permanent a la Casa Pairal d’Antoni Gaudi amb la
col·lecció de dibuixos de l’escultor de la Sagrada Família, Joan Matamala.
11. Recuperarem locals del nucli antic per reproduir comerços i establiments tal
com eren a l’època d’Antoni Gaudí com a atracció turística.

12. Enfortirem els vincles del turisme japonès amb el món gaudinià riudomenc i
fomentarem la cultura japonesa ampliant la “Festa del Hanami”.
13. Facilitarem la concessió d’un espai públic per situar un parc d’autocaravanes
per atraure més turisme de tipus familiar i cultural.
➔ UN POBLE AMB CAPACITAT INVERSORA

URBANISME I EQUIPAMENTS
1. Iniciarem els treballs, juntament amb la col·laboració dels veïns i veïnes, per
dotar Riudoms d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que relligui la trama
urbana, millori la mobilitat i creï habitatge social i habitatge assequible de
compra i lloguer.
2. Iniciarem la remodelació dels carrers del perímetre del nucli antic: Carrer
Muralla de la Font Nova, Plaça Arnau de Palomar, Carrer de Sant Pau, Carrer de
Sant Antoni, Carrer Sant Julià, Carrer Sant Vicenç i Avinguda pau Casals.
3. Finalitzarem la nova pavimentació dels carrers del nucli antic: Carrer de les
Galanes, part del Raval de Sant Francesc i Travessia Maragall.
4. Remodelarem la Plaça de l’Església, respectant la seva història i a partir d’un
procés participatiu amb els veïns i comerciants.
5. Completarem la remodelació dels carrers del Barri Ferrant.
6. Impulsarem la continuació de l’Avinguda Germans Nebot fins la rotonda de la
Urbanització Molí d’en Marc amb els propietaris dels àmbits urbanístics
afectats.
7. Millorarem l’encreuament entre l’Avinguda Catalunya i el Carrer Baltasar de
Toda i Tàpies per a una major visibilitat.
8. Millorarem el recinte de Sant Antoni , a partir d’un procés participatiu amb els
veïns i veïnes.
9. Continuarem amb l’aplicació del Pla d’Aparcaments millorant l’accessibilitat a
tots els barris del poble i als grans esdeveniments festius, amb una millor
delimitació, accés, ferm i senyalització.
10. Executarem les obres de millora del Barranc del Portal per evitar inundacions
en aquella zona.
11. Resoldrem la connexió entre el Camí de Molí de Vent i el camí de les Passares.

12. Elaborarem els catàlegs de masos i de mines de Riudoms per dotar-los de la
protecció necessària.
13. Millorarem l’accés adaptat de connexió entre les dues parts del Cementiri
Municipal.
14. Treballarem per a la construcció d’una rotonda a la carretera de Montbrió per
millorar l’accés a la T-310.
15. Continuarem desenvolupant les accions previstes en el Pla de Dinamització del
Nucli Antic, incentivant l’habitatge i l’activitat en aquesta zona.
16. Promourem la rehabilitació de façanes del nucli antic facilitant les gestions
administratives i econòmiques als propietaris.
17. Implantarem el projecte artístic de creació de murals en façanes del nucli antic
segons el conveni establert amb l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.
18. Habilitarem servei Wi-Fi gratuït en zones públiques.

SOSTENIBILITAT
1. Seguint les recomanacions de l’Agenda 21, realitzarem les accions necessàries
per situar Riudoms entre els municipis més sostenibles i ecològics, implantant
sistemes d’estalvi energètic com sensors d’il·luminació en espais públics o la
instal·lació de sistemes d’energia renovables en equipaments municipals.
2. Redactarem un Pla de mobilitat municipal amb criteris sostenibles per trobar
una solució al trànsit, que inclogui l’Avinguda Pau Casals, i també per crear
circuïts segurs a peu i en bicicleta.
3. Substituirem el sistema de calefacció de gasoil de diferents equipaments
municipals per un altre de centralitzat alimentat per biomassa.
4. Posarem punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en espais i aparcaments
públics.
5. Recuperarem el “Dia de l’Arbre” per implicar els veïns i veïnes i per actuar a les
rieres i als espais naturals més amenaçats.
6. Continuarem apostant pel projecte Viles Florides per millorar l’espai urbà,
prioritzant la vegetació autòctona i optimitzant el consum d’aigua.
7. Vetllarem per la restauració ambiental i paisatgística de les antigues plantes
d’extracció d’àrids.

8. Redissenyarem el sistema de recollida d’escombraries per la millora de la
recollida selectiva i amb l’objectiu final de fer possible la recollida porta a porta.
9. Impulsarem el projecte la “Bona Brossa” en el que els estalvis generats per
l’augment de la recollida selectiva es dediquin a programes socials i de salut del
poble.
10. Reubicarem els contenidors soterrats que hi ha entre places.
➔ UN POBLE ORIENTAT A LES PERSONES

IGUALTAT SOCIAL I SALUT
1. Millorarem i augmentarem els programes de benestar social per atendre les
persones i famílies més vulnerables, com per exemple "Estones en companyia"
i "Bon dia, Bona nit".
2. Demanarem una ampliació dels serveis socials al Consell Comarcal per donar un
millor servei als riudomencs i riudomenques, i centralitzarem els serveis socials
en una oficina que es coordinarà amb el CAP.
3. Realitzarem cursos de català per a estrangers.
4. Resoldrem l’accessibilitat a la Casa de la Vila per a les persones amb mobilitat
reduïda.
5. Implantarem un pla per continuar amb la supressió de barreres
arquitectòniques, adaptant les voreres i passos de vianants a les persones amb
mobilitat reduïda.
6. Mantindrem la formació per a la gent gran, fomentant també l’activitat física i
saludable per aquest col·lectiu.
7. Actualitzarem el Pla d’Igualtat i organitzarem un programa d’informació i de
formació perquè totes les persones i entitats implicades l’apliquin en el seu dia
a dia vetllant per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
8. Redactarem un Pla de Salut Comunitari i elaborarem un programa de foment
de l’activitat física amb accions concretes per millorar la qualitat de vida i la
salut de cada grup de població de Riudoms.
9. Ampliarem la difusió de les campanyes d’informació i prevenció en temes de
salut.

10. Completarem el desplegament d’unitats DEA i la formació corresponent per
poder ser un municipi cardioprotegit.
11. Negociarem ampliar els serveis del CAP amb més metges especialistes, servei
de radiografies, fisioteràpia i rehabilitació.
12. Treballarem amb el CAP i el Departament de Salut per millorar l’atenció a
l’usuari i ampliar l’horari d’urgències.
JOVENTUT i LLEURE
1. Seguint el Pla Local de Joventut, reforçarem la programació mensual

d’activitats i assessorament per a adolescents i joves en àrees d’ocupació i
formació, habitatge, salut i cultura i oci.
2. Transformarem l’Espai Jove en un punt de referència per a l’acompanyament

dels joves amb l’objectiu de facilitar el seu projecte de vida, la convivència i
cohesió social i impulsar el seu paper actiu al municipi.
3. Oferirem propostes periòdiques d’oci nocturn saludable per als més joves, sumantles a les activitats musicals ja consolidades com les Ulé Barraques o l’Avellana
Sound.

4. Potenciarem un Servei de Salut de l’Adolescent al CAP per prevenir problemes
relacionats amb la sexualitat, les addiccions i trastorns alimentaris.
5. Ampliarem la programació de formació per a adults amb cursos que donin
resposta a les demandes dels joves.
6. Habilitarem un espai de pícnic dins el nucli urbà.
7. Ampliarem i adequarem l’espai destinat a l’activitat d’Skate Park i el seu entorn
per poder fer altres activitats.
8. Millorarem els parc infantils i hi instal·larem gronxadors adaptats.
9. Ampliarem l’horari i el calendari de l’Escola de Lleure a l’estiu adequant-lo a les
necessitats de les famílies.
10. Completarem la programació d’activitats lúdiques juvenils i familiars al llarg de
l’any, de tipologia similar a la Megagimcana o Megajoc popular.
EDUCACIÓ
1. Impulsarem les accions recollides en el Pla Educatiu Municipal per tal d’enfortir
la xarxa entre centres escolars i com a iniciativa de cooperació entre tots els
agents educatius.

2. Col·laborarem amb el Departament d’Educació per portar noves titulacions de
formació professional dual o batxillerat a l’institut Joan Guinjoan.
3. Vetllarem per millorar el Servei de Menjador Escolar com a espai educatiu de
lleure.
4. Estudiarem la viabilitat de poder oferir el Servei de Menjador Escolar també als
alumnes de primer cicle de l’Educació Secundària.
5. Treballarem per reduir el preu del Servei de Menjador a la Llar d’Infants.
6. Remodelarem el pati de la Llar d’Infants per adaptar-lo a la nova metodologia
educativa del centre.
7. Ajudarem a millorar i adequar l’espai de joc als patis dels centres escolars,
conjuntament amb les AMPA’s, i seguint la normativa establerta.
8. Impulsarem una prova pilot per obrir les activitats extraescolars a les dues
escoles del poble d’acord amb les AMPA’s.
9. Fomentarem els intercanvis de l’Escola de Música amb altres centres del
territori com a via de socialització i de perfeccionament de l’alumnat.
10. Treballarem per a crear l’Orquestra o Banda de l’Escola de Música Municipal de
Riudoms.
11. Redistribuirem l’espai i el temps d’estudi a la Biblioteca Municipal adaptant-los
a les necessitats dels estudiants.
HABITATGE RURAL
1. Crearem una regidoria per tractar en exclusiva les necessitats de les persones i
famílies que viuen en habitatges fora del nucli urbà.
2. Augmentarem el control sobre els masos i habitatges rurals abandonats per
evitar ocupacions i espolis.
3. Convocarem cada sis mesos una reunió general, prèvia a la Comissió de
Seguretat del Camp, per portar-hi les demandes de les persones i famílies que
viuen en habitatges fora del nucli urbà.
4. Vetllarem per la prevenció i la conservació del medi natural i del paisatge.
5. Crearem les bústies dels disseminats a l'entrada dels camins rurals per millorar
la recepció del correu en paper.

6. Intercedirem perquè les companyies proveïdores millorin la cobertura de
telefonia i dades.
SEGURETAT
1. Reforçarem les reunions de seguretat ciutadana entre l’Ajuntament i el Cos de
Mossos d’Esquadra, sol·licitant també la presència de bombers i serveis
d’emergències.
2. Mantindrem la operativitat de la Guàrdia Municipal mitjançant la seva formació
continuada i l’adequada dotació de recursos.
3. Organitzarem xerrades i assessorament sobre seguretat de manera periòdica
per a diferents col·lectius.
➔ UN POBLE ACTIU I PARTICIPATIU

CULTURA I FESTES
1. Obrirem un Centre d’Interpretació a l’edifici de les Monges, que inclogui el
museu històric i un espai d’exposició de la festa i la cultura popular
riudomenca.
2. Acollirem el fons bibliogràfic de la Societat d’Onomàstica de Catalunya a la
Biblioteca Municipal, sent un punt de referència per als investigadors.
3. Reorganitzarem i completarem la digitalització de l’arxiu històric de Riudoms
per facilitar la recerca i la divulgació del passat riudomenc.
4. Consolidarem el programa de tallers de teatre per a amateurs, amb l’objectiu
de fer-lo créixer progressivament i crear l'Escola de Teatre.
5. Programarem cinema al Teatre Auditori del Casal Riudomenc a la temporada
d’hivern.
6. Estudiarem l’establiment d’abonaments de temporada per gaudir de la
cartellera del Teatre Auditori del Casal Riudomenc.
7. Dedicarem un espai per exposar els elements de la Setmana Santa riudomenca
i per difondre la tradició d’aquesta celebració religiosa i popular.
8. Treballarem per aconseguir que la representació de Les Set Paraules sigui
declarada com a Patrimoni Cultural Immaterial Català.
9. Col·laborarem per la restauració de l’Església com a patrimoni del municipi i Bé
d’Interès Cultural Nacional.

10. Organitzarem un “Dia de les Cultures” basat en la gastronomia dels riudomencs
d’orígens diversos.
11. Ajudarem a crear una bèstia de foc, amb les entitats implicades, per ampliar el
Seguici Festiu de Riudoms.
12. Crearem nous elements pel Seguici Infantil de Festa Major.
13. Potenciarem la Festa Major de Sant Sebastià amb la participació dels elements
festius riudomencs.
14. Fixarem una data al calendari festiu riudomenc, juntament amb la Colla
Gegantera per organitzar una trobada de gegants periòdica.

TEIXIT ASSOCIATIU, PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ
1. Destinarem un treballador municipal per donar suport i assessorar les entitats
en la seva relació amb l’administració.
2. Establirem la forma de gestionar la difusió de les activitats de les entitats a
través dels canals de comunicació municipals.
3. Reforçarem l’ajuda econòmica i logística a les entitats per a esdeveniments
especials, com aniversaris, homenatges i altres efemèrides.
4. Rehabilitarem el segon pis de les Escoles Velles, creant més espais per a totes
les entitats del poble per a les diferents activitats culturals i socials.
5. Millorarem i augmentarem la participació de les entitats en l’organització de les
festes del poble.
6. Donarem suport a les produccions escèniques de les entitats locals, posant
facilitats per les seves representacions al teatre del Casal Riudomenc.
7. Treballarem per impulsar les mesures locals proposades per l’Associació
RiudomsxIndep.
8. Organitzarem consultes i enquestes participatives periòdiques per preguntar
sobre temes d’interès ciutadà, entre elles la consulta de la Fira de l’Avellana.
9. Iniciarem un procés de pressupostos participatius per la millora i manteniment
de l’espai públic, a partir de projectes proposats pels mateixos veïns.
10. Redissenyarem el web municipal per facilitar l’accés a la informació i millorar la
transparència.

11. Crearem una Aplicació mòbil municipal que permetrà fer el seguiment de
tràmits administratius i gestió d’incidències amb el telèfon, millorant així la
comunicació i la transparència; així com rebre informació d’interès ciutadà.
ESPORTS
1. Reduirem els preus públics per a l’ús de les instal·lacions esportives per part de
les entitats locals.
2. Construirem una nova pista de tennis per donar resposta a les necessitats dels
usuaris.
3. Cobrirem la pista exterior de la zona esportiva del pavelló per donar servei a
l’augment de les activitats de patinatge, hoquei i futbol sala.
4. Millorarem les grades existents al camp de futbol, ampliant-les i cobrint la
coberta per la part posterior.
5. Millorarem el parquet de la pista del pavelló municipal d’esports i la ventilació

del pavelló municipal d’esports i substituirem el marcador.
6. Adaptarem la part posterior del pavelló per oferir nous espais interiors a les
entitats esportives.
7. Actualitzarem l’espai de la piscina i el seu entorn per ajustar-nos a les noves
normes, per acollir més competicions i per donar un millor servei als usuaris.
8. Potenciarem la celebració d’esdeveniments i competicions esportives nacionals
i internacionals.
9. Farem les gestions davant les administracions competents per tal que la
Societat de Caçadors pugui habilitar un camp de tir.
10. Estudiarem la viabilitat d’incorporar una plaça de tècnic municipal d’esports i
activitat física per coordinar les activitats municipals.

