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1Ajuntament de Riudoms

www.riudoms.cat

Riudoms, distingida amb dues
flors d’honor pel jurat de  

Viles Florides de Catalunya 

El divendres 16 de setembre, Riudoms va ser guardonada amb dues flors d’honor pel jurat de Viles Florides 
de Catalunya. El premi, que es va entregar a Olot, reconeix la qualitat de les nostres places, jardins i balcons. 
Enhorabona a tots per ajudar-nos a aconseguir-ho!
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DIsTRIbuCIó gRaTuïTa

Tal  i  com han reco l l i t 
e l s  d i f e r e n t s  m i t j a n s 
d e  c o m u n i c a c i ó ,  e l 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
està fent un procés de 
regularització cadastral a 
tot l’estat espanyol.

Aquesta  fe ina ,  que la 
porta a terme la Dirección 

General del Catastro, consisteix a resseguir 
tots els pobles i ciutats per tal d’identificar 
construccions que no estiguin correctament 
donades d’alta al cadastre.

Mi t jançant  les v is i tes que estan fent  e ls 
tècnics especial i tzats,  contractats per la 
Dirección General del Catastro, repassen les 
finques urbanes i les rústiques identificant 
noves construccions,  ampl iac ions de les 
existents,  reformes o rehabi l i tacions que 
no s ’hagin comunicat  per part  dels seus 
propietaris al cadastre.

Pel que hem pogut saber des de l’Ajuntament 
de Riudoms, aquests dies s’estan notificant les 
alteracions detectades pel cadastre als diferents 
propietaris del nostre poble que no tenen al 
corrent les altes al cadastre.

És per això que, aquells que rebeu una notificació 
a casa vostra, cal que estigueu atents al seu 
contingut per validar que s’ajusta a la realitat. En 
cas que la correcció que facin no correspongui a 
la situació real de les vostres propietats, cal que 
en el termini que us concedeixen es presentin les 
al·legacions corresponents. 

Tot i que aquest tràmit depèn directament de 
l’administració de l’Estat i les consultes i dubtes 
s’han de fer directament a la Dirección General 
del Catastro, des de l’Ajuntament ens hem posat 
en contacte amb l’oficina de BASE de Riudoms 
per tal de demanar que facin l’assessorament 
necessari als que rebeu la notificació del cadastre 
i vulgueu presentar al·legacions.

Així doncs, durant els pròxims dies es reforçarà el 
servei de l’oficina de BASE de Riudoms, situada 
a la Plaça de l’Arbre i que obre l’atenció al públic 
tots els dilluns i dimecres de les nou del matí a 
les dues del migdia.

Per altra banda, segons ens han informat des 
del cadastre, la gran majoria dels immobles, que 
tributen correctament, no es veuen afectats per 
aquest procediment i per tant els seus propietaris 
no rebran cap tipus de notificació.

En tot cas, és important que per qualsevol dubte 
o qüestió us adreceu a l’oficina de BASE per 
tal d’assegurar-vos que el tràmit realitzat és 
correcte. Des de l’Ajuntament, també realitzarem 
el seguiment del procediment per tal de vetllar 
per la seva correcta aplicació. 

   Josep M. Cruset Domènech    
alcalde

Atents a la regularització cadastral que fa l’Estat
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Millores a les instal·lacions escolars abans de l’inici del curs
Durant aquest estiu, s’han realitzat millores en diferents centres 
educatius del nostre municipi. Per una banda, cal destacar el treball 
que s’ha efectuat a la cuina de l’Escola Beat Bonaventura. Després 
de mesos de gestions per part de l’Ajuntament amb el Departament 
d’Ensenyament, s’ha substituït l’antiga campana d’extracció de fums, 
instal·lant-ne una de nova tecnologia i amb característiques més 
ajustades a les necessitats de la cuina. 

A més, s’ha aprofitat per a millorar el sostre, el sistema de tubs de la 
instal·lació i també s’ha canviat el de la il·luminació. 

Per altra banda, la Brigada Municipal ha treballat per la millora 
dels diferents espais de l’escola, com la pintura de les aules o el 
manteniment de les columnes del pati. 

Durant els mesos d’estiu, la Brigada Municipal ha fet un repàs, amb la picadora del tractor, dels marges amb canyes dels camins municipals i 
també ha reparat els clots, tant dels camins com dels carrers del poble, amb aglomerat asfàltic.

Manteniment de la xarxa de camins i carrers 

Comença el curs a la Llar d’Infants Picarols
El curs actual s’ha iniciat aquest setembre amb nous canvis a 
la Llar d’Infants. Seguint amb la metodologia aplicada des del 
curs passat, un dels objectius és que els espais siguin cada 
vegada més acollidors pels infants, oferint-los així un ambient 
quotidià i familiar.

Per aquest motiu, s’ha adaptat l’aula de nadons a les necessitats 
d’aquests infants, instal·lant un terra de parquet a tota l’aula, per 
tal de crear un ambient més càlid i més adequat a la seva mobilitat 

i desplaçament per aquest espai. En paral·lel, s’ha construït una 
cuina per jugar al pati de la Llar. Aquesta joguina ha sigut elaborada 
amb fustes per part d’una família usuària de la Llar d’Infants.

Per anar desenvolupant un projecte sòlid seguint la línia educativa 
ja descrita, aquest mes de setembre, les educadores de la Llar han 
rebut un curs de formació amb els següents nous objectius: millorar la 
comunicació entre el centre educatiu i la família, millorar l’atenció a la 
diversitat i seguir definint la línia metodològica educativa de la Llar. 
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La Fira de l’Avellana, l’aparador de Riudoms 
Aquest any, la 36a Fira de l’Avellana i la 417a Fira de Sant Llorenç es va presentar amb algunes novetats, com és la trobada de 
tartanes: “Reviu la tartana”. Els dies 12, 13 i 14 d’agost, els visitants van poder gaudir tant d’activitats relacionades amb el camp i el 
poble de Riudoms, com també dels productes locals que s’oferien. La inauguració d’aquesta edició va anar a càrrec de l’Honorable 
Senyor Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

Recepció oficial del Grup Bardoada de Pinhal Novo (Portugal)

El dissabte 13 d’agost, va tenir lloc al saló de Plens de l’Ajuntament, la recepció oficial del Grup Bardoada de Pinhal Novo de Portugal per 
celebrar els deu anys de l’agermanament amb la Colla Gegantera de Riudoms, el qual va participar activament en la Fira d’enguany.
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Acte de celebració de les 20 edicions de la Cuina de l’Avellana 
El dissabte 6 d’agost va tenir lloc la cloenda del 
cicle “20 edicions de La Cuina de l’Avellana” 
al Teatre Auditori Casal Riudomenc, en la 
qual s’hi va fer una exhibició simultània a 
càrrec de Jaume Solé, Salvador Gras, Ramon 
Margalef, Carles Domingo i Adán Sáez, 
cuiners i pastissers locals.

La clausura va ser un homenatge a les vint 
edicions d’aquesta activitat, que des de 
l’any 1997 ha format part del programa de 
la Fira de l’Avellana, com també als cuiners, 
voluntaris i alumnes que han fet possible la 
seva consolidació al llarg d’aquests anys.

La Cuina de l’Avellana

Premis de la 36a Fira de l’Avellana
CONCuRs DE CaRTELLs

1r premi: Maria Jové Sendra

1r accèssit: David Herrera Laboria

Accèssit local: Marc Fortuny Badet

PREMI “FIRa DE L’aVELLaNa” 2016: 

     Sr. Jaume Solé Gispert, xef executiu de Port Aventura

17è PREMI CONREu DE L’aVELLaNER: Sr. Pere Domènech Mas

19è CONCuRs DE PRODuCTEs agRÍCOLEs

  Premi a la Millor Verdura: Sra. Josefina Salvat Corts

  Premi a la Millor Fruita: Sr. Anton Lluís Ferré Pi

  Premi a la Fruita o Verdura més original: Sr. Jaume Guinart Gispert

7a CuRsa FEMENINa DE PORTaDOREs DE MIg saC D’aVELLaNEs

     Susana Dolcet Parés

32è TROFEu “FIRa DE L’aVELLaNa”

DE PORTaDORs DE saCs

1r premi: Sergio Vázquez Cabré

2n premi: Carles Guillemat Rocamora

3r premi: Alan de la Rocha Trulla

La 20a edició de La Cuina de l’Avellana, que 
es va celebrar l’última setmana de juliol i la 
primera d’agost, va servir per a presentar 
diferents receptes en les quals l’avellana era 
l’ingredient essencial. 

Cuiners, pastissers i gourmets locals van 
oferir les seves propostes als infants, als 
joves i als adults que van participar en 
aquesta edició.
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Acords més destacats del Ple de     
l’1 de setembre de 2016

1/. Es dóna 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/. Aprovació inicial del Reglament de funcionament del servei de 
menjador escolar.

3/.  S’aprova la proposta de delegació de competència del Ple municipal 
a favor de la Junta de Govern Local, en matèria sancionadora de 
gossos perillosos.

4/. Es dóna compte de la remissió de l’execució trimestral del 
pressupost de les entitats locals del 2n trimestre de 2016, mitjançant 
la plataforma del Ministeri d’Hisenda.

5/. Es dóna compte del compliment del període mig de pagament a 
proveïdors de les administracions públiques i de morositat, del 2n 
trimestre de 2016, mitjançant la plataforma del Ministeri d’Hisenda.

Recursos humans
Desplegament de la fibra òptica         

a Riudoms
L’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió ha convocat el següent 
procés selectiu:

- Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a 
la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de tècnic auxiliar 
del casal a temps parcial. Termini per presentar sol·licituds: 10 
d’octubre de 2016.

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

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 el següent procés:

- 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.

Es restableix el servei de 
permanències de la Garantia Juvenil

Des de fa unes setmanes, 
l’empresa subministradora de 
telefonia, Movistar, està fent el 
desplegament de la fibra òptica a 
partir de dues zones del poble, la 
del Pavelló Municipal d’Esports i la 
del casc antic. 

Una actuació que es preveu que 
tindrà una durada de tres mesos i en 
els quals s’anirà repartint la fibra a 
tot el casc urbà. D’aquesta manera, 
el ciutadà tindrà la possibilitat 
d’accedir a internet a velocitat alta 
de 300 Mbps.

El passat 22 de setembre, 
es va restablir a Riudoms 
el servei de permanències  
de  la Garantia Juvenil 
que impulsa el Consell 
Comarcal del Baix Camp 
per garantir la formació i 
l’ocupació del jovent de 
més de 16 anys i menys de 29, o els menors de 30 en cas de les 
persones joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, 
que no treballen, ni estudien, ni segueixen una formació.

Els dijous de 10 h a 13 h, la impulsora del servei serà a Riudoms, on 
també atendrà usuaris de Montbrió del Camp, Riudecanyes, Botarell, 
Les Borges del Camp, Alforja i Duesaigües.

Es pot contactar amb la impulsora de la Garantia Juvenil al Baix 
Camp mitjançant el correu electrònic garantiajuvenil@baixcamp.cat 
o per whatsapp al 678 65 09 45.

Riudoms celebra el Dia Mundial       
de la Gent Gran

L’ABS de Riudoms i la Regidoria de Sanitat van organitzar, el 
divendres 30 de setembre, diferents activitats per a celebrar el Dia 
Mundial de la Gent Gran. Xerrades, tallers i exposicions van servir 
per acostar, al poble de Riudoms, una jornada internacional dedicada 
a promoure l’envelliment saludable.
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grup Municipal de CDC

grup Municipal de la CuP

grup Municipal d’ERC-avancem-aM

Com arreglem la consulta?

El govern de l’Estat ens trasllada la seva incompetència

Des de fa ja uns anys, l’equip de govern compleix 
el seu expedient sobre la participació ciutadana 
amb una consulta que no garanteix, ni de bon 
tros, els mínims per ser un procés participatiu 
correcte i efectiu.
Perquè? Doncs perquè una consulta ciutadana 
hauria de ser un dels passos finals d’un procés 
participatiu. Un procés, on estiguin plantejats 
correctament els tempos i mecanismes 
necessaris per a que els riudomencs puguem 
decidir alguns dels aspectes de la tasca política 
de l’ajuntament.
Des de la CUP fem una aposta per tal que 
des de l’Ajuntament de Riudoms es treballi 
per aprovar un Reglament de Participació 
Ciutadana. Aquest reglament serviria per regular 

correctament la consulta, per assegurar-ne els 
mínims democràtics, d’informació i de debat 
previ i podria fer, si es cregués necessari, que els 
resultats d’aquesta esdevinguessin vinculants.
El Reglament de Participació Ciutadana marcaria 
de manera concisa el desenvolupament dels 
diversos processos participatius que es poden 
desenvolupar en un municipi. Per exemple, 
qui proposa les preguntes de la consulta? 
Doncs es podrien establir mecanismes per 
a que la ciutadania pugui plantejar i impulsar 
temes d’interès. I també, mecanismes que 
provoquessin que les preguntes de la consulta no 
estiguessin només encarades a legitimar l’acció 
del Govern.
Es podria marcar un procés temporal on hi hagués 

els següents passos: recollida de propostes 
per la consulta, consens sobre les preguntes i 
respostes, període d’exposició pública i debat 
sobre els diferents temes i finalment, celebració 
de la consulta i execució dels resultats. Aquest 
procés va molt més enllà d’enviar les preguntes 
casa per casa uns dies abans de la votació.
A més, aquest reglament podria servir per regular 
altres mecanismes més enllà de la consulta: 
permetre que els veïns tinguin veu al Ple, 
mocions de la ciutadania, audiències públiques, 
pressupostos participatius, etc.
No volem accions de maquillatge polític, des de 
la CUP apostem per a mesures de participació 
real i en aquesta línia treballarem durant tota 
la legislatura.

Han passat dos mesos des del darrer article 
enviat per publicar en aquest butlletí i tot 
segueix igual:

- no s’ha creat el “consell de redacció 
dels mitjans de comuniciació públics de 
Riudoms”

- no s’ha preparat el primer esbós del 
ROM (Reglament Orgànic Municipal)

- no s’ha convocat la Comissió Especial 
de Comptes per revisar i aprovar els 
comptes de l’any 2015

Tot segueix igual. Qui dia passa any empeny. 
L’equip de govern continua incomplint 

acords que s’han pres en sessió plenària i 
continua incomplint les obligacions vers la 
presentació dels comptes.

D’aquí a dos mesos continuarem informant 
de com han evolucionat aquests tres temes 
que, en la nostra opinió, creiem que són 
importants per RIUDOMS i que ens poden 
servir per valorar el grau de compromís, 
de compliment d’obligacions i de sentit 
democràtic de l’equip de govern. De 
moment, però, hi han altres prioritats.

Durant els darrers quinze anys, l’Estat Espanyol 
ha malgastat una quantitat astronòmica de 
diners, sense cap mena de sentit ni retorn. 
Aeroports sense avions, autovies sense 
vehicles, trens d’alta velocitat sense passatgers, 
estacions al mig del no res o circuits de formula 
1 sense carreres són només alguns dels 
exemples que han portat l’economia de l’Estat 
a punt de fer fallida.
Però tot això no ha estat de franc. La delicada 
situació econòmica de l’Estat ha cridat l’atenció 
d’Europa i Espanya s’ha vist obligada a prendre 
mesures duríssimes per intentar salvar-se de 
la fallida econòmica.
Però Madrid, en lloc d’entendre la situació i 
deixar de malgastar, s’ha dedicat a traslladar 
la pressió d’Europa cap als diferents territoris i 

administracions, i per tant els ajuntaments i els 
ciutadans ens hem convertit en víctimes de la 
seva mala gestió.
Sense anar més lluny, tots els ajuntaments 
hem estat obligats per llei, encara que 
tinguem els pressupostos sanejats, a tot 
un seguit de mesures que limiten la nostra 
capacitat de decisió. 
Per exemple, els ajuntaments que tenim 
superàvit a final d’any (quan no s’han gastat tots 
els diners ingressats i per tant tenim estalvis), 
l’Estat ens obliga a agafar aquests diners 
estalviats i utilitzar-los per tornar anticipadament 
els préstecs als bancs, els quals en són els 
únics beneficiats.
Però hi ha altres mesures que, per culpa de 
l’Estat, afecten als ciutadans directament. 

Entre aquestes hi trobem el repàs de tots els 
termes municipals que està fent el Ministerio de 
Hacienda, buscant edificacions que no estiguin 
donades d’alta al cadastre o bé que no hagin 
actualitzat el seu valor quan han fet obres. 
Feina que fan amb el propòsit d’augmentar els 
ingressos quan l’Estat liquidi als ciutadans els 
seus impostos.
Tot això, sumat a la incapacitat continuada de 
posar-se d’acord per formar govern, fa que 
els ajuntaments i els ciutadans ens vegem 
clarament perjudicats per un Estat que, lluny 
d’ajudar, dificulta de manera exagerada el 
nostre dia a dia.

Qui dia passa any empeny
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Nova edició de la Festa Eivissenca
De nou, aquest any, la Piscina Municipal de Sant Antoni es va tenyir de blanc. El divendres 5 d’agost, es va fer una nova edició de la 
Festa Eivissenca, en què els participants, vestits de blanc, van poder gaudir de música  disco i música  en viu   a càrrec de  ‘ Zapping Trio’, 
que va fer versions  de ls grans temes de la història del pop i del rock des dels anys 50 fins a l’actualitat . 

Actes de celebració de la Diada de l’11 de setembre
Riudoms va celebrar, el dissabte 10 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya amb la tradicional Sardinada popular, la ballada de 
sardanes a càrrec de la Cobla Reus, la marxa de torxes i l’ofrena floral, per part del consistori, els partits polítics i les entitats, a la Casa 
pairal dels Germans Nebot. L’endemà, un grup d’autocars va marxar cap a la Rambla de Tarragona per tal que els riudomencs poguessin 
participar en la manifestació que organitzen, anualment, l’ANC i Òmnium Cultural.


