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1Ajuntament de Riudoms

www.riudoms.cat

L’Ajuntament de Riudoms ha signat un conveni d’autorització amb les diferents 
institucions i entitats locals que fan un ús puntual de les instal·lacions del 
Teatre Auditori Casal Riudomenc per a la realització d’activitats públiques.

Es firma el conveni de cessió 
gratuïta del teatre del Casal 
amb les entitats de Riudoms
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DIsTRIbuCIó gRATuïTA

Durant els últims 10 anys ens 
hem dedicat amb tot el nostre 
esforç a modernitzar el poble 
de Riudoms per convertir-lo 
en un referent a les nostres 
comarques. Hem treballat 
per tenir uns equipaments 
i serveis de primera, oferint 
als veïns un entorn endreçat i 
disposant d’activitats que fan, 

de Riudoms, un poble viu i actiu.

Però ara us parlem de nous reptes, i tal i com ens 
havíem compromès durant la passada campanya 
electoral, ara és l’hora del nucli antic de Riudoms. 

El nucli antic sempre és el cor d’un municipi i el 
seu batec acaba sent la salut de tot el poble. Fins 
ara, hi hem invertit esforços, sobretot destinats a 
millorar carrers, però en els pròxims anys el nucli 
antic del nostre poble serà prioritari a l’hora d’invertir 
els recursos municipals. El pla que s’hi vol portar a 
terme té com a objectiu modernitzar el centre del 
poble de Riudoms per les pròximes dècades. 

Però una treball d’aquesta magnitud no es pot fer 
improvisant i sense planificació. Per això aquests 
primers mesos ens estem dedicant a identificar els 
problemes d’aquesta zona del poble i proposar els 
diferents àmbits de treball i les múltiples accions 
que hem de fer en els pròxims anys. 

Posteriorment, tota aquesta informació la posarem a 
disposició dels veïns i al voltant de final d’any, amb 
la seva participació, treballarem conjuntament el Pla 
Estratègic del Nucli Antic de Riudoms, que porta per 
nom Nucli Antic, fes goig.

En aquest document s’hi recolliran les accions a 
realitzar durant els pròxims anys, estructurades al 
voltant de dos grans àmbits de treball:

1. Espais públics: totes aquelles accions que es 
fan en espais de titularitat municipal, ja sigui en 

la via pública com en els equipaments municipals 
d’aquesta zona del poble.

2. Espais privats: les accions que s’han d’incentivar 
des de l’Ajuntament però que la seva execució 
es portarà a terme en les cases i propietats 
privades que es troben situades en el nucli antic 
i a iniciativa dels seus titulars.

A més a més, el treball que proposem fer en el nucli 
antic va molt més enllà de les inversions clàssiques, 
ja que també contempla aquelles accions de 
dinamització social, econòmica i lúdica que ajudin a 
revitalitzar els comerços, les cases, els carrers i les 
places d’aquest entorn.

De la mateixa manera com en el passat es van 
fer esforços econòmics importants, com ara per la 
recuperació i posada en servei del Casal Riudomenc, 
tota acció d’aquesta magnitud també requereix destinar-
hi importants recursos econòmics municipals.

La gestió prudent dels darrers anys ha fet que 
l’Ajuntament de Riudoms es trobi en una bona situació 
econòmica, fet que permet encarar aquest nou repte 
des de múltiples opcions econòmiques. És per això, 
i en la línia de continuar facilitant la participació 
ciutadana, que en la Consulta de la Fira de l’Avellana 
d’aquest any us demanem opinió sobre quin hauria 
de ser el sistema per pagar les actuacions que s’han 
de fer al nucli antic de Riudoms. La vostra opinió ens 
interessa molt, i per això us animem a participar i a 
aportar-hi el vostre punt de vista.

Tenim al davant un nou gran repte. Un repte que ens 
engresca i ens anima a treballar fort durant els pròxims 
anys. Un repte fruit de la il·lusió per aconseguir el nucli 
antic que un poble com Riudoms es mereix. Un repte 
que farem realitat entre tots.

   Josep M. Cruset Domènech    
Alcalde

És l’hora del nucli antic de Riudoms

COMPOSICIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

LEGISLATURA 2015 - 2019

Josep M. Cruset Domènech
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Alcaldia, Governació, Agricultura
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Sergi Pedret Llauradó
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Comerç Local, Promoció Econòmica, 
Serveis Públics

Mireia Massó Ametller
mmasso@riudoms.cat
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Regidor

Roser Torres Sanz
rtorres@riudoms.cat
Regidora

Jordi Ortiz Boria
jortiz@riudoms.cat
Regidor

Marcel·lí Garriga Masdeu
mgarriga@riudoms.cat
Regidor
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L’Ajuntament impulsa una campanya contra el mosquit tigre
En els últims mesos, la Regidoria de Serveis Públics ha impulsat 
una sèrie d’actuacions per evitar la proliferació del mosquit tigre a 
Riudoms i per minimitzar els efectes nocius que aquest pot ocasionar 
en la població. 

Per aquest motiu, s’han eliminat les aigües estancades en diversos 
espais municipals; s’han fet tractaments contra les larves i el mosquit 
adult a tots els embornals, a les zones de llacs i fonts municipals, i 
també a la piscina. 

I, per altra banda, s’ha realitzat una campanya informativa que ha 
consistit a fer xerrades veïnals a peu de carrer i educatives als centres 
escolars del municipi. A més, s’ha fet difusió, a través dels diferents 
canals de comunicació municipals, sobre el control i la prevenció del 
mosquit tigre. 

Cal que tinguem present que, a més de les molèsties que ocasionen, 
els mosquits poden ser transmissors de malalties greus i, per tant, cal 
la implicació de tothom per reduir al màxim la seva proliferació.

El passat mes de maig es va fer el repartiment de flors i jardineres per adornar els balcons dels carrers del nucli antic. D’altra banda, s’ha restaurat 
la pintura de les plaques de marbre que indiquen el nom dels carrers i s’han netejat les pintades que hi havia a diversos espais públics.

Treballant per millorar el nucli antic

Control de plaguesActuacions a la zona del Campàs
La Brigada Municipal ha netejat la parcel·la destinada a 
equipaments municipals de la zona del Campàs. A més, s’ha 
fet l’anivellament i s’ha tancat l’espai.

S’ha contractat una empresa especialitzada en el control 
de plagues per tractar la proliferació dels coloms i fer la 
desratització de la xarxa de clavegueram. 
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Tasques de manteniment al Pavelló Municipal d’Esports
La Brigada Municipal ha fet tasques de manteniment al Pavelló Municipal d’Esports per millorar la canalització de l’aigua de pluja i evitar així 
les humitats a l’interior de les instal·lacions. Les actuacions que s’han fet han consistit en la substitució de les canals de recollida d’aigües 
pluvials i també de les peces d’aglomerat DM de les parets de la pista multiesportiva que estaven malmeses per les humitats. 

D’altra banda, s’han reparat i substituït portes interiors que estaven en mal estat i s’han pintat de nou les portes exteriors d’accés als camps 
de futbol i al Pavelló.

“Avellanes a sac!”, cartell guanyador de la                      
36a Fira de l’Avellana

Un total de dinou cartells es van presentar al Concurs de cartells de la Fira de l’Avellana. El 
resultat va ser el següent:

PRIMER PREMI ABSOLUT, dotat amb 500 €, s’atorga al cartell presentat amb el títol ‘Avellanes 
a sac!’ de Maria Jové Sendra de Montblanc.

1r ACCÈSSIT, per a l’artista riudomenc/a més puntuat, dotat amb 200 €, s’atorga al cartell presentat 
amb el títol ‘Avellana’ del David Herrera Laboria de Riudoms.

ACCÈSSIT a l’artista local jove més ben puntuat/ada, dotat amb 100 € (nascuts el 1993 o posterior), 
s’atorga al cartell presentat amb el títol ‘Les vidrieres amb gust d’avellana’ de Marc Fortuny Badet 
de Riudoms.

Reparació de les tanques acústiques 
de la Urbanització Molí d’en Marc

La Generalitat de Catalunya ha reparat les tanques que hi ha 
instal·lades a la circumval·lació de la carretera T-310 per tal 
d’evitar les molèsties acústiques als veïns de la Urbanització 
Molí d’en Marc.

Un grup de japonesos participa en la 
plantada d’arbres a la riera de Maspujols
Un grup de més de trenta japonesos, tant adults com infants, va venir 
a Riudoms, el diumenge 12 de juny, a celebrar el Green Day. L’acte 
va consistir a plantar cent arbres en un tram de la riera de Maspujols 
i hi va assistir el Cònsol General del Japó i dirigents d’empreses 
japoneses instal·lades a Catalunya.
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Prop de cent infants i joves participen a l’Escola de Lleure 2016

Torna l’estiu més esportiu amb activitats a la fresca

Durant tot el mes de juliol, la Regidoria d’Esports ha organitzat una sèrie d’activitats per fomentar la pràctica de l’esport a través d’una 
nova edició de l’Estiu Esportiu. Els esports a l’aigua, les caminades, la gimnàstica i les sardanes a la fresca són algunes de les activitats 
que s’han ofert. D’altra banda, també s’ha fet el Torneig de bàsquet 3x3, el 2n Campionat d’scooter i el 1r Campionat de Petanca.

El “Viu l’estiu” ha ofert novament activitats de lleure als infants de Riudoms durant el mes de juliol. Al primer torn, la màgia va 
ser la protagonista de les activitats programades, mentre que el centre d’interès del segon torn es va basar en l’univers.
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Riudoms es diverteix amb la Festa dels Barris 

Premis dels Barris 2016
CONCuRs DE DIsFREssEs

1r premi (250 €): BARRI DE SANT ANTONI

2n premi (200 €): BARRI DE LES ESCOLES 

3r premi (150 €): BARRI D’AVALL 

CONCuRs DE CARROssEs

1r premi (250 €): BARRI D’AVALL 

2n premi (200 €): BARRI DELS MOLINS NOUS 

3r premi (150 €): BARRI DE LES ESCOLES i BARRI DE LA RAVAL 

Elecció de l’hereu i la pubilla,              
el fadrí i la dama d’honor 2016

PubILLA

ALBA ROMERO

DAMA D’HONOR

FIONA VIVES

HEREu

ADRIÀ SALVADÓ

FADRÍ

AARON GARCIA

El ball de nit va anar a càrrec de l’Orquestra Tangara

Tots els hereus i les pubilles representants de cada barri

Jocs de cucanya durant la tarda de dissabte A la nit, cada barri es va reunir per sopar conjuntament

La rua de lluïment de diumenge al matí és un dels atractius

La Festa dels Barris és, des de fa molts anys, una de les propostes 
festives amb més bona acollida i participació del nostre poble.

Així, el cap de setmana de l’1 al 3 de juliol, Riudoms va ser 
testimoni de la diversió de grans i petits. El dissabte 2 de juliol, 
els carrers, agrupats en barris, van organitzar jocs de cucanya i, a 
la nit, van celebrar el sopar de germanor a la fresca acompanyat 
de música en viu. 

L’endemà va tenir lloc la tradicional rua de lluïment pels carrers 
del centre de la vila i al vespre es va celebrar el ball, el lliurament 
de premis del concurs de carrosses i disfresses, i l’elecció de 
l’Hereu i la Pubilla, i la Dama i el Fadrí d’Honor de Riudoms per 
a l’any 2016-2017.

Un any més, la Festa dels Barris es va acomiadar amb un gran 
èxit de participació. 
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barri Ferrant barri de les Escoles barri dels Molins Nous

barri del Molí d’en Marc

Quintos 1998

barri de sant Antoni barri del Colomer barri de sant sebastià

barri d’Avall barri de la Raval barri del carrer Major

barri de la Plaça
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Festa Major de Sant Jaume

El foc, protagonista de la revetlla de Sant Joan

El dissabte 23 de juliol a la nit, va tenir lloc el tradicional correfoc pels carrers del centre de la vila i els concerts de Terra Ferma, 
segonamà, Ebri Knight i Pirat’s sound sistema a l’edició d’enguany de les ulé barraques. 

La 25a edició de la bicicletada Popular de sant Jaume va congregar prop de mil persones el matí del diumenge 24 de juliol. 
A la nit, es va fer el ball de Festa Major a la pista de sant Antoni i a càrrec de l’Orquestra La Nova blanes.

Com és tradició per la festa de Sant Joan, un grup de riudomencs i 
riudomenques va anar a recollir la flama del Canigó a Reus, acompanyats 
de la Colla de Diables de Riudoms. Tot seguit, es va dur a terme el bateig 
de foc i l’encesa de la foguera a la plaça de l’Església.
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Un any més, el Reviu omple les places

L’escriptor Pep Puig visita                 
el Club de Lectura de la Biblioteca

Festa de final de curs de la             
Llar d’infants “Picarols”

El dimecres 22 de juny, l’escriptor Pep Puig va acompanyar 
l’última tertúlia del curs 2015-2016 del Club de Lectura per a 
adults “Llibres, cafè i avellanes” de la Biblioteca Antoni Gaudí. 
La tertúlia va girar al voltant de la novel·la “Les llàgrimes de la 
senyoreta Marta”, de la qual Puig n’és l’autor. 

El proper mes de setembre, el Club reprendrà la seva activitat 
mensual amb noves lectures.

La Llar d’infants “Picarols” va celebrar, el passat 1 de juliol, la 
festa de cloenda del curs 2015-2016.

Les famílies dels alumnes van poder gaudir dels balls que els 
més petits van oferir a l’escenari. Tot i ser un acte festiu, un 
dels moments més emotius va ser el lliurament d’orles i birrets 
als nens i nenes de P2 per celebrar que han finalitzat el primer 
cicle d’Educació Infantil.

Durant tres dimecres del mes de juliol, Riudoms ha pogut gaudir de les seves places amb actes que han combinat la música, 
l’humor i el teatre. Aquest any, la programació cultural d’estiu Reviu Les Places ha comptat amb l’actuació del grup musical The Sey 
Sisters; de l’espectacle “Esperança Dinamita” a càrrec de la companyia Le Croupier; i de l’obra “Temps” amb Quim Masferrer.
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Ple del 7 de juliol de 2016
1/. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la 
Presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana, des de l’última 
sessió plenària.

2/. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora de la Taxa per la prestació 
del servei municipal de la Llar d’Infants, per al curs 2016/2017.

3/. Donar compte de la reclassificació del lloc de secretaria de classe 
tercera a classe segona de l’Ajuntament de Riudoms.

4/. Donar compte del nomenament del Jutge de Pau titular i suplent 
de Riudoms.

5/. Aprovació inicial del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).

Resultat de les Eleccions Generals   
al Congrés dels Diputats

El passat 26 de juny, es van celebrar Eleccions Generals al Congrés 
dels Diputats i al Senat. A Riudoms, els resultats del Congrés van 
ser els següents:

Ple del 2 de juny de 2016
1/. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la 
Presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana, des de l’última 
sessió plenària.

2/. Aprovar la 1a modificació de crèdits del pressupost del Patronat 
de la Fira de l’Avellana de l’exercici de 2016.

3/. Aprovar la recuperació de la gestió per part de l’Ajuntament de 
Riudoms de l’organització de l’activitat denominada Fira de l’Avellana 
gestionada mitjançant encomana de gestió a l’Organisme Autònom 
Patronat de la Fira de l’Avellana. 

4/. Aprovar l’inici de l’expedient per a la concertació d’una operació 
d’endeutament a llarg termini destinada al finançament de la totalitat 
del deute a llarg termini.

5/. Aprovar la 1a modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 
de Riudoms de l’exercici de 2016.

6/. Aprovar l’establiment i fixació de la taxa d’ocupació de la via pública 
amb motiu de la Fira de l’Avellana, i  aprovació de l’Ordenança Fiscal 
que regula aquesta taxa.

7/. Aprovar l’inici d’expedient per determinar si l’anterior contractista 
que ha estat gestionant les instal·lacions de la piscina municipal ha 
de continuar prestant el servei fins que s’adjudiqui el nou contracte 
o s’aprovi el canvi de gestió a gestió directa pel propi Ajuntament.

8/. Aprovar l’inici d’expedient per a l’establiment d’una activitat 
econòmica per al servei de piscina municipal.

9/. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2016_05_25-05 
d’aprovació definitiva del Reglament del Registre Municipal d’Entitats 
de Riudoms.

Recursos humans

L’Escola Municipal de Música 
finalitza el curs amb dos actes

Els dies 20 i 22 juny, l’Escola Municipal de Música de Riudoms va celebrar 
el final de curs amb dos actes al Teatre Auditori Casal Riudomenc. 

El primer dia, els alumnes de piano van oferir un concert obert al 
públic i, al segon, va ser el torn de la resta d’instruments i formacions 
musicals de l’Escola.

Partit  Vots
Convergència Democràtica de Catalunya 825
Esquerra Republicana de Catalunya 625
Podem 374
Partit Popular 337
Partit Socialista de Catalunya 308
Ciutadans 256

Pròximament, l’Ajuntament de Riudoms convocarà processos selectius 
per a la constitució de borses de treball per a la provisió de places de 
caràcter temporal en relació als següents llocs de treball:

- Educador/a de llar d’infants

- Auxiliar de llar d’infants

- Auxiliar administratiu/va

Per altra banda, l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió té 
previst convocar el següent procés selectiu:

- Tècnic auxiliar del Casal Riudomenc

La informació relativa a aquests processos selectius es publicarà, en 
el seu moment, a la web de l’ajuntament: www.riudoms.cat i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.

Actualment, hi ha en curs els següents processos:

- Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a 
la cobertura de llocs de treball de guàrdia del servei de vigilants, 
en règim de funcionari interí.

- Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la 
provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí.
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Grup Municipal de CDC

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

La nostra manera de fer

L’abril del 2015 el Ple, a proposta d’ERC, va 
aprovar la creació del “consell de redacció 
dels mitjans de comunicació públics de 
Riudoms”.Ha passat més d’un any i encara 
no s’ha creat ni se n’ha parlat més.
Els tres grups que formem el Consistori 
estem d’acord en la redacció del ROM 
(Reglament d’Orgànic Municipal) i que 
s ’ha de fer  en consens entre tots. 
També hi hem d’incloure a la ciutadania. 
ERC-Avamcem ha mantingut contactes 
amb l’equip de govern de CiU sobre 
aquest tema i s’ha ofert a col·laborar. La 
resposta: s’hi està treballant. D’això en 
fa sis mesos.

L’Ajuntament té unes obligacions vers la 
presentació dels seus comptes, igual que 
la resta contribuents, tant particulars com 
empreses. La llei és clara, i diu que “la 
Comissió Especial de Comptes s’ha de 
reunir abans del 1 de juny de cada any 
per revisar els comptes generals de la 
corporació”. Aquest escrit s’ha redactat 
el 18 de juliol i la comissió encara no s’ha 
convocat ni s’han presentat els comptes 
de l’any 2015 per la seva aprovació.
Aquests són tres exemples del que, en 
aquest primer any de legislatura i des del 
nostre punt de vista, no està gestionant 
correctament l’equip de govern de CiU. 

Per descomptat que l’equip de govern 
també fa coses bé. No tot és dolent. I així 
ho hem reconegut en diverses ocasions 
en les sessions plenàries, però ens dóna 
la sensació que les actuacions prioritàries 
són aquelles que més es fan notar.
Des d’ERC-Avancem hem estès la mà al 
govern municipal des del primer dia de la 
legislatura per tal de treballar conjuntament 
per a un bé comú: RIUDOMS. De moment, 
però, hi han altres prioritats.

Sovint, quan algú de Riudoms coneix el dia a 
dia de la política a altres municipis, s’adona de la 
manera de fer política en positiu al nostre poble.
De fet, des del nostre grup municipal hi 
treballem molt perquè la política a Riudoms 
tingui aquest to positiu.
Ho treballem dintre el propi ajuntament, en el 
Ple Municipal i en altres òrgans de govern:

• Buscant el consens possible entre els 
criteris dels diferents partits. 
• Facilitant la informació i explicacions 
demanades pels grups de l’oposició.
• I sobretot, promovent que el to i el clima 
sigui respectuós entre totes les parts.

Aquesta manera de fer política, també la 
treballem cap a fora de l’Ajuntament:

• Organitzant reunions amb els veïns per tal 
de tractar els temes que els puguin afectar.
• Escoltant a peu de carrer les vostres 
necessitats, ja sigui al trobar-nos en el dia a 
dia pel poble, o mitjançant les reunions en 
cada zona que hem estrenat aquest any.
• Promovent la participació ciutadana en 
l’organització de les diferents activitats que 
porta a terme l’Ajuntament.
• Recollint la vostra opinió a través de les 
enquestes dels serveis o bé amb la Consulta 
Ciutadana que organitzem en el marc de la 
Fira de l’Avellana.

I a la vegada, totes aquestes accions es 
complementen amb la màxima  transparència:

• Fent pública tota la informació econòmica 
municipal, les contractacions d’obres i serveis, 

els processos per treballar a l’Ajuntament, les 
convocatòries i els acords municipals, els 
vídeos dels Plens, la informació salarial i 
patrimonial dels regidors, etc.
• I garantint el lliure accés a aquesta informació 
mitjançant múltiples canals: el Butlletí 
d’Informació Municipal, el web www.riudoms.
cat, el sistema e-Bando, les xarxes socials, la 
pantalla d’informació de la plaça, etc.   

Entenem que aquesta és la millor manera de 
fer política: buscant el consens, treballant 
amb transparència i facilitant la participació 
ciutadana. Però sempre es pot millorar, per 
tant seguirem esforçant-nos per fer política 
en positiu.

Nota de la redacció:

Per aquest número no s’ha rebut l’article dels regidors d’aquest grup municipal, 
per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte.

Incompliments i prioritats
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Una nova activitat lúdica: el joc d’estratègia 3L C0D1
El dissabte 9 de juliol, va tenir lloc la primera edició de l’activitat lúdica 
d’estratègia: EL CODI.

El joc, que es va desenvolupar durant el vespre, consistia en la 
realització d’una sèrie de pistes i proves relacionades amb la lògica i 
l’estratègia a partir de les quals els participants havien d’aconseguir 
un codi que, posteriorment, els serviria per obrir un cofre que 
contenia el premi. Les proves tenien lloc a diversos espais i carrers 
del nucli antic, que es van ambientar per l’ocasió amb decoració i 
sonorització de terror. 

El joc es va cloure amb un sopar popular a la plaça de l’Església 
per als cent setanta-cinc participants i la vuitantena de voluntaris 
que, durant mesos, han estat preparant aquesta activitat juntament 
amb la Regidoria de Joventut i Lleure i les altres regidories que hi 
han donat suport. 


