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Com cada any, tots els actes nadalencs es
queden gravats a la retina esperant
impacient que arribin el proper any, i
d’aquesta manera tots plegats puguem
gaudir dels costums i tradicions del nostre
poble de Riudoms.

Potser l ’acte que més esperen els
riudomencs és l’arribada de SSMM els
Reis d’Orient acompanyats de tots els seus
patges, carregats de regals per a tothom,
petits i grans. Enguany també vam poder
veure l’arribada dels tres Patges Reials a
cavall.

Tampoc ens hem d’oblidar del Parc Infantil,
l ’actuació del  Pep Bou amb el
Bufaplanetes i el Concert de Nadal, de...

L’arribada de SSMM els Reis d’Orient a l’Ajuntament i la seva posterior sortida al
balcó és l’espectacle més esperat pels petits durant tota la cavalcada.

Comença una col.lecció de
postals amb fotografies de les
festes de Riudoms: la Regidoria
de Festes editarà el programa de
cadascuna de les festes d’aquest
2006 en format de postals
col.leccionables que es podran
guardar en un estoig que es
distribuirà el mes de desembre
de 2006, coincidint amb l’última
postal. En seran un total de 12, i
la Festa Major de Sant Sebastià
n’enceta la col.lecció.

COL·LECCIÓ DE
POSTALS
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L’Ajuntament de Riudoms ha aprovat el pressupost per a l’any 2006 que s’enfila per sobre dels
sis milions d’euros (mil milions de pessetes).

És un pressupost equilibrat que cobrirà els costos del funcionament ordinari de tots els serveis
públics municipals així com les aportacions econòmiques als patronats municipals de Música,
de Cultura, de la Fira i a la Fundació Gaudí.

És també un pressupost valent en el terreny de les inversions, on cal remarcar un esforç
considerable que es tradueix en 2’3 milions d’euros (385 milions de ptes).

D’entre les inversions més significatives, ja sigui pel seu cost o per la seva repercussió social,
hi ha 600.000 euros per a la renovació íntegra del paviment i dels serveis dels carrers del Beat
Bonaventura i de Sant Isidre, seguint les mateixes directrius que les emprades en el carrer de
l’Arenal.

Uns altres 400.000 euros els destinarem a les obres de rehabilitació de la Casa de la Vila i
altres partides com la pavimentació de camins, la construcció de nous nínxols, una nova fase
d’enjardinament de zones verdes, el soterrament de contenidors, l’inici de vivendes de protecció
oficial, d’equipaments culturals i de la nova llar d’infants. Aquests són una part dels objectius
que ens hem fixat pel 2006.

Tot això ho fem dintre del marc de la Llei d’estabilitat pressupostària, que encotilla l’autonomia
econòmica dels municipis, per no dir que quasi l’anul·la. No obstant, l’Ajuntament de Riudoms
manté uns indicadors econòmics que certifiquen la solvència de la gestió financera de les arques
municipals, amb una càrrega financera molt allunyada del límit màxim i un estalvi net clarament
positiu. Quedem lluny de la franja en la qual seria exigible obtenir l’autorització especial del
Departament d’Economia i Finances per a nous increments de l’endeutament i molt més lluny,
encara, d’aquella situació en la qual li seria exigible un pla de sanejament o ajustament.

Mantenim la nostra línia de gestió econòmica hortodoxa, sanejada, invertint any rera any i sense
gravar els ciutadans amb contribucions especials per les obres de millora que, sense parar, es
realitzen.

                                                       Josep M. Vallès i Jové, alcalde

EDITA
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Resultat de la subhasta

d’un solar municipal

La Mesa de Contractació, reunida en la sessió del dia 9 de gener de 2006,
va acordar obrir les pliques per la subhasta per a l’alineació d’un solar de
propietat municipal situat al carrer de la Mercè Rodoreda provinent del
PPR-4 «Font Nova».

La millor proposta va ser la presentada pel Sr. Jordi Margalef Garcia, en
representació de Tainor 2001, SL per un import de 448.510 euros més IVA.

Properament s’adjudicarà el solar.
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Es pavimenta un tram del

camí de Vinyols a Tarragona
Durant el mes de desembre s’han fet les obres de pavimentació
amb formigó d’un tram del camí de Vinyols a Tarragona, des del
terme de Vinyols fins la Riera de Maspujols. Aquest tram té una
longitud d’1,5 Km. i creua el camí del Burgar i el de la Font del Ros.
El camí guanyarà comoditat, amplada, visibilitat i els revolts ja no
són tan pronunciats. Demanem ara prudència, doncs pels camins
hi circulen vehicles lents i hi ha moltes sortides de masos que poden
provocar accidents.

L’obra la fa la Brigada Municipal i s’ha finançat amb la col·laboració
econòmica dels veïns, una subvenció del Consell Comarcal i una
aportació de l’Ajuntament de Riudoms.

Properament es faran els tràmits per a pavimentar el tram final del
camí del Burgar i el camí de les Deveses.

Els arbres de la Mare Cèlia
A la plaça Mare Celia hi ha tres Albis de grans dimensions. Aquests arbres
tenen més de 40 anys i presenten problemes greus de podridura interior
(fet que és típic en totes les espècies de xop), de manera que en cas de
vents forts es poden trencar i afectar persones, vehicles o bé edificis. Per
aquest motiu, fa uns anys els arbres es van rebaixar fins a una mida encara
molt considerable d’uns 13-15 metres d’alt.

Tot i aquest rebaix, un dels arbres es va decantar de gran manera sobre
l’edifici de les Monges, presentant una situació de gran risc que requeria
d’una actuació urgent. Es va prendre la determinació de rebaixar encara
mes els arbres fins a una alçada d’uns 7-8 metres i unir-los entre ells amb
un cable d’acer que impedeixi la caiguda d’un dels arbres. Per a fer el
rebaix es va haver de contractar una màquina, ja que la grua de l’ajuntament
era insuficient. Les ferides s’han protegit amb productes adequats i al cable
se li ha col·locat una protecció per a impedir que provoqui danys als arbres.
Tot i aquestes mesures cal tenir en compte que els arbres estan malalts i
cal prioritzar per sobre de tot la seguretat. Per part de l’Ajuntament vetllarem
per conservar els arbres amb la millor salut possible el major temps possible.

Treballs de pavimentació.

El bus de les professions
El dimecres 25 i el dijous 26 de gener s’instal·larà a la plaça de la Palmera,
el Bus de les professions del Departament d’Educació de la Generalitat,
després de la petició formulada per la Regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Riudoms.

L’objectiu d’aquest Bus és donar a conèixer totes les possibilitats que
ofereix el sistema educatiu, principalment la formació tècnica i professional,
orientant els joves i a les famílies, dels possibles itineraris formatius.

L’IES Joan Guinjoan, l’Escola-Taller i el Taller d’Ocupació del Consell
Comarcal i altres centres del Baix Camp s’hi han inscrit per tal de rebre
sessions informatives de tota l’oferta educativa post-obligatòria. El Bus
estarà obert al públic i cal destacar que aquesta serà l’única parada que
farà el Bus al Baix Camp.

La Brigada Municipal realitzant les tasques de rebaix.

El bus de les professions.
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Nadal completNadal completNadal completNadal completNadal complet de l’EMMR de l’EMMR de l’EMMR de l’EMMR de l’EMMR

Bufaplanetes Bufaplanetes Bufaplanetes Bufaplanetes Bufaplanetes de Pep Boude Pep Boude Pep Boude Pep Boude Pep Bou

Durant les vacances de Nadal, les activitats de l’Escola de Música han estat
intenses i profitoses. El tradicional concert de Nadal ofert el 21 de desembre
a l’església de Sant Jaume va delectar una vegada més als assistents, que
van gaudir d’un esplèndid repertori treballat per a l’ocasió. Tots els alumnes
participants van estar a un altíssim nivell, demostrant una vegada més la
progressió pedagògica de l’escola. En aquest concert es va presentar per
primer cop el Grup de Gospel de l’escola, dirigit per la professora Caterina
Blanco, que va interpretar diferents nadales a ritme de swing. Com a preludi
del concert, les corals dels més petits de l’escola, Petits Cantors i Alegria,
van recórrer els carrers de la vila cantant nadales i ambientant un recorregut
que va deixar un magnífic color nadalenc.

El dia 23 de desembre, el Cor de noies de l’escola i el cor Al·leluia de
Tarragona, ambdós dirigits per la professora Violant Sarrà, van oferir un
concert de nadales a l’auditori de l’escola, que va servir per preparar la
participació al Concurs de nadales de Port Aventura on la coral de l’escola
havia de prendre-hi part dies més tard. El nivell del concert va ser molt alt i
el públic assistent va poder gaudir d’un programa variat.

El 28 de desembre, la coral de noies va participar al Concurs de nadales de
Port Aventura oferint quatre petits concerts en diferents espais del parc. Tot
i que el dia va ser molt fred, la intervenció de la coral va ser molt destacada.

X Parc Infantil de NadalX Parc Infantil de NadalX Parc Infantil de NadalX Parc Infantil de NadalX Parc Infantil de Nadal
Els dies 28 i 29 de desembre, els nens i nenes del nostre
poble, van poder gaudir del X Parc Infantil de Nadal de
Riudoms al pavelló d’esports municipal. Enguany, vàrem
comptar amb la col·laboració d’aquestes entitats del poble:
AMPA del Col·legi, AMPA de l’IES, CERAP, Amics de Riudoms,
Natura Sub, L’Esplai del Casal i el Centre d’Esports, amb
més de 70 monitors i voluntaris van encarregar-se dels
diferents tallers, activitats i atraccions. Els nens i nenes
van poder jugar amb els inflables, crear les seves pròpies
màscares i gaudir, entre d’altres actes, de diferents
espectacles.

 El parc infantil va concloure amb un berenar per a tots els
monitors i voluntaris que durant aquests dos dies havien
fet passar una bona estona als nens i nenes durant les seves
vacances de Nadal.

Moltes gràcies a tots ells.

Un jurat especialitzat va valorar les prop de quinze corals participants i va
determinar que la coral de l’EMMR, tot i haver estat puntuada entre les
quatre primeres corals en termes absoluts, la seva condició de coral
integrada per noies d’entre dotze i quinze anys havia de ser contemplada
en una categoria adequada a aquesta edat. El fet de que gairebé la quasi
totalitat de les corals concursants fossin formacions d’adults va ser motiu
per a que el jurat estimés oportú  crear un premi especial per a la coral de
noies consistent en sis entrades per a cada alumna per accedir a la
temporada vinent.

El 3 de gener l’aula de cant de l’escola dirigida per la professora Violant
Sarrà va oferir un concert molt especial. Diferents alumnes de l’escola
van interpretar amb un vestuari especial per a l’ocasió l’obra «Les noces
de Figaró» de Mozart, amb la inestimable col·laboració del Carles Gispert.
Una vegada més vam tenir ocasió de comprovar el magnífic treball
d’aquestes cantaires fet des de l’aula de cant de l’escola. Durant aquest
curs aquells que no hagin pogut gaudir d’aquest concert tindran altres
oportunitats de veure-ho. Us podem anunciar que a les properes audicions
internes de l’escola, 31 de gener a dos quarts de nou del vespre, podreu
gaudir d’aquest magnífic concert.

Un Nadal intens per a l’escola de música.

La canalla gaudint de l’espectacle teatral.

Tot un reguitzell de bombolles de sabó van ser l’essència de l’espectacle que
va dur a terme el passat divendres 23 de desembre en Pep Bou, amb el seu
espectacle Bufaplanetes, al Pavelló d’Esports Municipal. Un espectacle familiar,
amb una bona dosi d’humor, que va servir per donar el tret de sortida als
Festivals de Nadal de Riudoms. La diversitat de formes, colors i textures
caracteritzaven les diferents bombolles que articulaven el fil conductor de
l’espectacle, per força sempre diferent i a mercè del caprici dels elements en
cada cas, però que la mà experta que les fa néixer coneix tan bé com manejar.
El públic assistent va ser en tot moment part activa de l’espectacle, en resposta
a la complicitat que el propi espectacle establia amb la gent, fins el punt que es
va demanar la participació d’una persona del públic a dalt de l’escenari en un
moment de l’actuació. La Companyia Pep Bou duu per tot el món els seus
espectacles basats en l’elaboració de bombolles de sabó amb un èxit
remarcable.

El Pep Bou i
les seves
bombolles.
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Arriben elsArriben elsArriben elsArriben elsArriben els Patges Reials Patges Reials Patges Reials Patges Reials Patges Reials
Els Emissaris de SS MM els Reis d’Orient
van començar la seva singladura de recollida
de cartes per Riudoms, el passat dia de Sant
Esteve. Enguany, d’aquesta manera, van ser
tres els Patges Reials els que van passar pel
nostre poble, junt amb altres patges que els
acompanyaven. Com de costum, van arribar
per l’Av. Josep M. Sentís, i després de
recórrer els carrers del centre de la vila tot
creant una pluja de caramels, van recollir les
cartes dels nens i nenes de Riudoms a la
Capella de Verge Maria.

Arribada dels Arribada dels Arribada dels Arribada dels Arribada dels Reis d’OrientReis d’OrientReis d’OrientReis d’OrientReis d’Orient
SSMM els Reis d’Orient van arribar a Riudoms a les 7 de la tarda, però
dies abans, els seus emissaris ja havien portat la màgia a Riudoms
recollint totes les cartes de la mainada.

La Nit de Reis, va ser una nit màgica. Quan SSMM van arribar a
Riudoms van rebre una càlida benvinguda per part dels nostres nens i
nenes amb tot de màscares que s’havien repartit prèviament. La
cavalcada va començar per l’Avda. Josep  M. Sentís fins a arribar a la
plaça de l’Església i a continuació enfilar el carrer Major per arribar a la
plaça de l’Om, on l’Alcalde rebé els reis a l’Ajuntament. Des d’aquí,
SSMM els reis d’Orient van dirigir unes paraules plenes d’il·lusió a la
gran quantitat de riudomencs que s’aplegaven a la plaça per veure’ls
de ben a prop. Aquest moment tan especial i ple de sentiments va
concloure amb el llançament de globus gegants i amb una nevada plena
de fantasia.

Tot seguit, Melcior, Gaspar i Baltasar amb tot el seu seguici es van dirigir
cap a l’Església de Sant Jaume Apòstol on els esperaven els més menuts
de casa amb molta emoció per rebre els regals que havien demanat en
les seves cartes, un dels esdeveniments centrals de la cavalcada reial
a la nostra vila.

Des d’aquí volem donar les gràcies a totes aquelles persones que de
manera desinteressada ens han ajudat a fer possible aquesta festa.

Moltes gràcies a tots!

Els Reis Mags arriben a l’Església.

Els Patges fan sonar les trompetes.

La neu va fer acte de presència.

Els Patges a cavall, quin goig!

L’arribada del
Seguici dels
Patges Reials va
omplir tot el
carrer Major de
petits i grans,
il·lusions i
caramels...
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La Marató de TV3 aconsegueix
recaptar 6.506.088 euros

Com cada Nadal, la ciutadania catalana es va volcar en un dels esdeveniment
televisius i socials de més èxit de l’any: la Marató de TV3. En aquesta edició
dedicada a les malalties cerebrals (Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple
i ictus), s’han recaptat 6.506.088 euros gràcies a la col.laboració de més
de 180.000 persones que van trucar al 905 11 12 13, per oferir el seu donatiu
i gràcies també als voluntaris que van organitzar les diferents activitats.

A Riudoms, es van organitzar diferents actes per tal d’aconseguir reunir
diners per a la Marató:

El dia 15 de novembre l’Associació de dones de la Bella Llar van realitzar
una conferència per tractar el tema d’aquest any: «l’Alzheimer i altres
malalties degeneratives del cervell». El dia 22 les 112 integrants del grup
van organitzar un berenar per tal de recollir donatius.

L’Escola-Taller del Baix Camp, situat a les Escoles velles, va organitzar el
dia 13 de desembre, un bingo-esmorzar on es van recollir 352 euros i que
va tenir molt d’èxit entre els usuaris del centre. Com a anècdota cal dir que
aquest acte va sortir a les notícies del Canal Reus TV.

L’acte que tenir lloc el dia mateix de la Marató, va ser una completa actuació
musical, per primera vegada a l’Auditori de la Nova Escola de Música, a
càrrec de la Coral Dolça Catalunya, d’una selecció d’alumnes de l’Escola
de Música, de l’organista Ricard Torrell i del músic i compositor autodidacta
Joan Andreu Fortuny, que va coordinar tota l’actuació. En aquest acte el
públic assistent va fer la donació de 515 euros.

Si algú encara vol fer el seu donatiu, pot fer-lo fins el 31 de gener de 2006
als caixers amb terminal de Servicaixa o a través d’internet:
http://www.fundaciomaratotv3.org/  i tot l’any per transferència bancària
al número de compte de La Caixa: 2100 0555 31 0201001500.

Més premis per a la Coral de noies

Les activitats previstes per aquest curs acadèmic són les següents:

1. L’ examen de salut a tots els alumnes de quatre anys (P4 o de més edat
que accedeixin al centre docent per primera vegada).

2. L’ Administració de vacunes:

- Antihepatítis A+B als alumnes de 6è de Primària (12 anys).

- TD -tètanus i difteria- als alumnes de 2n d’ ESO (14 anys).

- Antivaricel·la (nens de 12 anys que no hagin passat la malaltia ni
hagin estat vacunats prèviament).

Exàmens de salut escolar curs 05-06

Monitors i monitores del Casal de «TOTS ELS TEMPS»,
s’està preparant una gran trobada per reviure emocions
i belles històries.

El dia 7 de maig de 2006: «La farem grossa».

Si hi vols dir la teva, la propera reunió serà el 27 de gener
a les 10h de la nit al Casal Riudomenc.

Seguirem informant en properes edicions del Butlletí
Municipal.

Si hi estàs interessat, ja et pots posar en contacte amb
Lluís Aiguadé 667 539 956, Carmina Torres 652 558 770
o amb Josep M. Cruset 687 970 248

LA FAREM GROSSA

La Coral de noies de l’Escola Municipal de Música de Riudoms dirigida
per la professora Violant Sarrà, que va participar al I Concurs de
Nadales a Port Aventura, ha estat guardonada amb el Premi Especial
del concurs.

La valoració del jurat ha estat molt positiva i la creació del premi
especial ha estat considerada per la qualitat de la coral i per la seva
joventut, donat que la gran majoria de les corals participants eren
formacions d’adults.

El premi que se’ls ha concedit consisteix en 6 entrades per a cada
noia per accedir al parc temàtic a la propera temporada 2006-2007.

Contenidors de Humana

L’organització membre d’Humana People to People a Espanya esponsoritza
els estudiants del Col·legi de Formació de Professors a Nhamtanda,
Mozambic, per tal que en un futur puguin ajudar al desenvolupament pacífic
d’aquest país.

Riudoms, amb l’ajuda de tots, col·labora
amb aquesta organització amb la
col·locació de dos contenidors de recollida
selectiva de roba usada, per a que els
beneficis obtinguts millorin les condicions
de vida de molta gent necessitada d’arreu
del món.

Des de la primera instal·lació, abans de
Nadal, la iniciativa ha tingut molta acceptació.
Us animem a continuar les donacions. Teniu
un contenidor a la zona de la bàscula i l’altre
davant la Plaça de l’Arbre.

Qui vulgui més informació pot visitar el web
www.humana.org.

El Cor de Noies actuant a Port
Aventura.

Cap d’any al pavelló
Aquest Cap d’Any l’Associació de Jubilats i Pensionistes han organitzat
una festa per a acollir l’arribada del nou any. LAjuntament de Riudoms
els hi va cedir el pavelló municipal d’esports per tal de poder disposar
d’un espai prou ampli per aplegar el bon nombre de Riudomencs que
van sopar-hi i després van ballar fins a altes hores de la matinada. La
bona acollida d’aquesta iniciativa ja fa pensar en noves edicions en els
anys futurs.

Contenidor a la plaça
de l’Arbre.
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‘ LA SUMA DE TRES PARTITS
PERDEDORS NO FA UN BON
GOVERN ’

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ PUNT I FINAL AL POLÍGON
«EL FREIXE» ’

Estem contents que finalment el
projecte per desenvolupar un polígon
industrial a El Freixe s’hagi aturat a
temps. I ho podem dir amb el cap ben
alt, tot i les manipulacions i les
mentides que s’han escampat des del
Govern de l’Ajuntament.
El que és preocupant, és que hagi
estat el Govern de la Generalitat i NO
el Govern de Riudoms, qui hagi
escoltat la gent del poble. El Govern
de l’Ajuntament disposava de fulls
signats per més del 50 % dels
propietaris afectats negant-se a
vendre, tot i que independentment que
haguessin estat més o menys del 50
%, el cert és que la ubicació d’aquest
polígon era un nyap i un desastre per
a Riudoms; i així es va explicar als
responsables de l’Incasol, argumen-
tant-ho tècnicament i socialment.
Provablement, ells sabien que
estaven actuant de forma
equivocada, però l’orgull els va poder
més que el seny, i van convertir
aquesta qüestió en quelcom
personal, en una demostració de
força envers la ciutadania que se’ls
hi havia enfrontat. També han

Després del muntatge informatiu i els
diners que ha suposat la festa dels 2
anys del tripartit, els catalans van
veient que el pacte del Tinell, tot i ser
legítim, ha convertit a PSC, ERC i IC
en la imatge d’un mal govern.

Els conflictes continus obren una
esquerda en l’autoestima dels que
creiem en l’eficàcia i en fer les coses
ben fetes. El tripartit s’ha convertit  en
«la Creu» del PSOE i en un regal per
al PP espanyol que utilitza Catalunya
com a punta de llança contra els
socialistes i qui ho pateix som els
mateixos catalans i les nostres
empreses. El soufflé s’ha desinflat i
les expectatives aixecades han
perdut tota força. Tot i que,
electoralment, aquesta situació pot
ser bona per a CiU, no està sent
bona per a Catalunya, que no pot
funcionar bé...

Conclusions de dos anys perduts:

El tripartit NO té projecte: Només
administren l’herència de la feina i les
idees deixades per Convergència i
Unió. S’observa por i paràlisi en els

projectes d’infraestructures, desgast
en els sectors productius i
econòmics i manca de model social
(cap llei en el camp del progrés i del
benestar social).

El tripartit INCOMPLEIX les
promeses: ara es veu que van ser
pura invenció i propaganda (llei de
pensions mínimes que no han
impulsat; han apujat els peatges i
dels 42.000 habitatges només n’han
començat 6.000 en 2 anys).

El tripartit DESPRESTIGIA
Catalunya: Els exemples no han fet
cap favor al país ni a les seves
institucions: la reunió de Perpinyà,
el Fòrum, el Carmel, la penosa
imatge dels viatges a l’exterior o
l’avortada crisi de la remodelació del
govern que Maragall no va poder fer,
perquè els «seus» partits no li van
deixar.

Les enquestes ens donen la raó.
Cada vegada reflecteixen més la
victòria electoral de CiU amb un
progressiu distanciament del tripartit
en nombre de vots i diputats.

menyspreat la Generalitat acusant-
la de deslleialtat, quan l’únic que ha
fet és escoltar totes les parts i decidir
que es retiraven del projecte perquè
no era adequat per a Riudoms.
Fins i tot, hem hagut de veure una
entrevista al Diari de Tarragona on
l’Alcalde ens acusava als regidors de
l’oposició de tenir interessos
personals en tot aquest afer.
Nosaltres no podem respondre per
ningú més, però cap regidor
socialista ha tingut, ni té cap interès
personal a la zona de El Freixe, d’això
en podeu estar segurs!
També ens acusa de no raonar la
nostra postura, quan ens hem
cansat d’explicar-la en Plens, als
Butlletins Municipals i en escrits
propis del partit o en comunicats de
premsa.
Creiem que el Govern de CIU i PP
en aquest afer ha perdut la poca
credibilitat que li quedava i per això
vam demanar en un escrit conjunt
de PSC i ERC la dimissió de
l’Alcalde o de qualsevol regidor del
Govern que continués amb aquestes
polítiques de confrontació.

‘ FELICITATS ’

El president, la junta local i el

portaveu del Partit Popular de

Catalunya al nostre Ajuntament

desitgen unes bones festes de

Nadal, cap d’any i Reis a tots els

afiliats i simpatitzants del nostre

partit.

Felicitats a totes les persones de

bé.

Desitgem que el proper any

puguem treballar tots plegats per tal

d’aconseguir el que tots anhelem:

Un poble en benestar.

Un poble culte.

Un poble unit.

FELICITATS!

- Coneixeu per quin motiu el
Butlletí d’Informació Municipal
s’està distribuïnt ben entrada la
quinzena del mes següent al del
mes objecte de les seves
notícies? Sabeu què no hi ha
fixat cap dia determinat del mes
per tancar la redacció de l’edició
del Butlletí d’Informació
Municipal?

- Per contra, sabieu que els
grups muncipals de l’oposició
han d’entregar els seus escrits
com a molt tard el dia 20 del mes
anterior?

Atès que la política de mitjans de
comunicació que utilitza el govern
municipal en benefici propi, està en
entredit i s’obvien moltes notícies
de rellevància per la ciutadania
riudomenca, tant en el butlletí com
en altres espais informatius
municipals (web i emissora), el
Grup d’ERC-AM deixa la resta
d’aquest espai en blanc a causa de
la falta de rigor informatiu del butlletí
i de l’equip de govern.

Properament tindreu a l’abast i
rebreu més informació nostra per
altres mitjans de comunicació: la
revista l’Esquerra de Riudoms, el
butlletí mensual Esquerra

Infomunicipal o el web
www.esquerra.org/riudoms

A banda, tot i que quan estem
enllestint l’article del mes en curs
encara no s’ha distribuït el butlletí 33,
corresponent al mes de novembre,
i aquest article no us arribarà a les
vostres mans, probablement, fins la
segona quinzena de gener, el nostre
grup municipal vol desitjar un bon
nadal i bona entrada d’any a tots
els riudomencs i riudomenques.
Bones Festes !!!

Riudoms, 20 de desembre de 2005.
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Els Serveis Tècnics

Municipals
Quan es puja per les escales de l’edifici de l’Ajuntament un pot
sospitar que en el primer pis s’hi trobarà el Ton i la Cisca; l’escala
és gran i el passamans de la barana ho pot fer pensar.

Però és aquí, en aquesta planta, que hi trobem les dependències
dels Serveis Tècnics Municipals, unes oficines plenes de carpetes,
capses d’arxivar, plànols, formularis per emplenar, i l’equip que hi
treballa: un arquitecte, un aparellador, un enginyer, un inspector,
dues llicenciades en dret, un delineant, una administrativa i dos
auxiliars.

Els assumptes que tramita aquesta oficina és classifiquen en diverses
àrees: urbanisme, activitats, agricultura i mediambient. Aquí es
tracten les llicències d’obres, les llicències mediambientals per obrir
un negoci, l’ordenació del sòl, temes agraris i mediambientals, i tot
allò que s’hi relaciona.

La supervisió de les obres de caire municipal també són a càrrec
dels Serveis Tècnics Municipals, així com el desenvolupament
d’àrees per cooperació, com per exemple, la construcció del polígon
industrial «El Prat», la pavimentació de camins municipals, el
desviament del barranc del Molí de Vent, la nova Escola de Música,
l’Epicentre Gaudí o el desenvolupament de Plans Parcials...

Si ens convé anar-hi hem de saber que l’horari d’atenció al públic
és de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores, i els dilluns a la tarda
de 17 a 19’30 h.

Si el que volem és tractar amb l’arquitecte, l’aparellador o l’enginyer, el
dia de visita és el dimecres, de 12 a 14 hores, s’ha de demanar hora
prèvia, el més còmode és fer-ho trucant per telèfon al 977 85 08 88.

Els dilluns i els divendres, d’11 a 14 hores també s’hi poden fer
tràmits per actualitzar les dades cadastrals dels béns dels quals
en siguem titulars.

Per poder més fàcil els vostres tràmits administratius podeu trobar més
informació al web www.riudoms.org

Quan haureu acabat la gestió que us porti f ins l ’oficina dels
serveis tècnics us semblarà al baixar les escales que no son
pas tan grans.

Un 2006 carregat d’aniversaris
El nou any 2006 vindrà carregat d’actes i novetats, entre els que ens agradaria destacar l’inici de les
celebracions pels 25 anys de la Colla Gegantera de Riudoms que tindrà lloc en la propera Fira de
l’Avellana, els 50 anys de la constitució de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i la inauguració de la
nova Agrobotiga i el Centenari de la Beatificació del Beat Bonaventura, que aquest any 2006 coincidirà
amb les Quinquennals que tindran lloc el 24, 25 i 26 de novembre. Tot això, sense oblidar totes aquelles
altres activitats, de ben segur, faran que el nou 2006, sigui ben profitós.

Les entitats i les seves  juntes estan ja treballant per preparar cadascun dels actes i les diferents
regidories de l’ajuntament han mantingut trobades amb els responsables per mirar de fer que aquestes
celebracions puguin ser el més reeixides possibles.

Molt bon any 2006!

Part del personal de Serveis Tècnics.

L’atenció al públic.


