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Abans de donar per acabada l’última sessió plenària d’aquesta legislatura, sent que és l’últim Ple que presideixo,
adreçaré unes paraules per acomiadar-me formalment després més de 16 anys d’alcalde i 20 de regidor.

Vaig entrar en política amb molts altres companys convençuts que podíem i havíem de donar a Riudoms un
futur molt més engrescador que no pas la dòcil inèrcia que ens anava postergant com a poble a la cua d’altres
municipis que s’encaminaven cap a horitzons més suggestius.

La resignació no era ni és per a mi. Jo estava i segueixo estant convençut que el treball i l’esforç de les
persones, amb tota la força de voluntat i fermesa de caràcter, permeten encaminar el futur i les condicions de
vida i de benestar cap a circumstàncies millors per al conjunt dels ciutadans. El futur no és quelcom inexora-
ble que ens cau a sobre, sense que el puguem anar conformant fins aconseguir fer-lo més favorable a les
persones que l’hem de viure.

Sóc dels que estem convençuts que, en bona mesura, el futur és modelable i en aquesta creença estic
compromès.

Vaig ser investit alcalde el dia 7 de març de 1991 i en el meu primer parlament vaig anunciar la imminent
arribada de la primavera que hauria de ser el germen d’una tardor pletòrica de fruits, establint un paral·lelisme
amb l’inici del meu mandat que jo preveia molt fructífer per al progrés de Riudoms.

Vaig proposar que es fes una fotografia capaç de constatar la realitat de Riudoms en aquell 1991, per tal de
poder-la contrastar amb la nova realitat que tindria el nostre poble mercès a l’acció de govern que impulsaríem.

Juntament amb molts col·laboradors, hem anat configurant un nou poble, que sense perdre les seves arrels ni
renunciar a la pròpia identitat, ha anat encarant el futur que dia a dia es converteix en present, consolidant-se
com una realitat privilegiada dintre de la comarca.

Els pobles són organismes vius que necessiten evolucionar i adequar-se a les noves condicions del món.
Només aquells que són capaços d’entendre i adaptar-se, aconsegueixen la supervivència. Els altres queden
com testimonis fòssils d’una època que, potser va ser esplèndida, però que ja ha deixat de ser. Els que no
s’han adaptat, s’han quedat pel camí, plens de nostàlgia d’un passat que no tornarà o definitivament extingits
per la incapacitat d’adaptació a les noves circumstàncies.

Riudoms ha fet una gran evolució. Si comparem les fotografies de 1991 i de 2007 veurem que:

on teníem cues al carrer davant del consultori del metge, ara tenim un CAP que dóna servei
24 hores diàries, els 365 dies a l’any.

on tota la pràctica esportiva s’havia de fer a la intempèrie, ara tenim un pavelló, a més dels
nous camps de futbol, la pista d’atletisme i alguna altra pista esportiva i la propietat de terrenys
amplis per encabir altres equipaments esportius.

hem tret els alumnes d’una llar d’infants quasi ruïnosa, construint-ne una de nova i moderna.
Hem construït el nou institut i a més de consolidar i potenciar l’Escola de Música, hem fet
també el nou edifici que li dóna les condicions apropiades per una docència de qualitat.

hem fet possible que la gent gran amb molta dependència tingui una residència geriàtrica a
Riudoms i no hagi de marxar a altres llocs.

hem millorat la mobilitat fent primer la variant de la carretera de Reus i després tota la carre-
tera, hem fet la nova carretera de Les Borges del Camp, la nova carretera de Vinyols a Reus i
som a punt de començar la nova carretera de Riudoms a Vinyols. Hem pavimentant molts
quilòmetres de la xarxa de camins rurals per adaptar-los a les necessitats dels vehicles que hi
circulen actualment.

hem fet una revisió urbanística del poble, que ha permès, entre molts altres avenços, l’arribada
de les primeres empreses creadores d’ocupació i de riquesa, així com els moderns equipaments
que donen servei a la gent de Riudoms, dels infants als més grans.

hem fet un desenvolupament urbà, amb moltes zones verdes i espais oberts i hem
desbloquejat la quasi inexistència de sòl per a vivendes, equilibrant l’oferta entre xalets i pisos.

hem afrontat decididament la renovació del nucli antic, subvencionant les restauracions
d’habitatges i renovant els carrers i els serveis públics sense gravar les economies familiars.

hem ampliat considerablement el patrimoni municipal amb edificis i terrenys d’equipaments
com el dipòsit de vehicles, la zona logística de la brigada, l’ampliació del cementiri, els vivers de
la jardineria municipal, l’antiga Cambra Agrària, etc.

hem obtingut i estem en situació d’obtenir solars per equipaments, solars industrials i

Paraules de comiat de l’alcalde Josep M. Vallès Jové,

pronunciades en el darrer ple que ha presidit, el dijous

17 de maig de 2007
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residencials, en quantitats significatives, que ha de permetre a l’ajuntament mantenir una política econòmica prudent.

en matèria de seguretat hem fet un esforç econòmic important augmentant un 50% el nombre d’agents en el mateix temps que el
nombre d’habitants ha crescut un 20%.

hem recolzat les iniciatives i activitats de les entitats locals.

hem actuat sobre la totalitat del cicle de l’aigua per a consum de boca, construint uns estació de filtratge, renovant i ampliant la xarxa
de subministrament, fent noves anelles i estenent xarxes de proveïment suficients per a les demandes presents i futures, hem fet
l’estació depuradora d’aigües residuals i hem ampliat els cabals passant de tenir 50 drets de reg del Pantà de Riudecanyes, a tenir-ne
147.

hem deixat de llençar la brossa tota junta en un clot, fent una recollida selectiva, inexistent fa 16 anys, en un municipi que ni tan sols
disposava de contenidors de vidre o de cartró, mentre que avui, setze anys més tard, ens hem situat al capdavant dels municipis
mitjans i grans de la província de Tarragona i per sobre de la mitjana de Catalunya en l’eficiència en la recollida selectiva. Hem fet també
la deixalleria municipal.

hem creat un patrimoni cultural de primer ordre a l’entorn de l’arquitecte Gaudí, adquirint i restaurant la seva casa, adquirint i edificant
l’Epicentre, creant la Fundació Gaudí i consolidant unes relacions que ens obren les portes al turisme cultural i educatiu. Hem fet la
biblioteca i l’hem omplert d’activitat i de lectors.

Per acabar, tot i que podria encara continuar la relació de fites que hem assolit durant aquests setze anys, vull manifestar el meu agraïment a totes les
persones que m’han fet confiança i han estat al meu costat fent possible les realitats que acabo d’exposar.

Gràcies primerament a l’electorat, per la reiterada i creixent confiança que m’ha concedit les 5 vegades que he presentat candidatura.

Gràcies als companys de partit i de govern perquè aquesta feina ha estat sempre un treball d’equip.

Gràcies al personal de l’Ajuntament per la seva col·laboració en fer les coses més àgils i més ben fetes.

He procurat servir el poble tan bé com he pogut, pensant i actuant en benefici de tothom, posant l’interès general per sobre dels interessos individuals,
tan legítims com els altres.

Al meu successor li desitjo que tingui més encerts que jo perquè Riudoms s’ho mereix.

I acabo, ara si, amb dues frases d’esperança, que li demano prestades a un poeta que sap dir les coses millor que jo:

«cap esforç no cau en terra eixorca»

i

«dia vindrà que algú beurà a mans plenes l’aigua de llum que brolli de les pedres d’aquest temps nou que ara esculpim nosaltres»

del poema Solstici, de Miquel Martí i Pol

Josep M. Vallès Jové

Alcalde de Riudoms, 17 de maig de 2007

Com ja s’ha anat informant, durant les darreres setmanes s’han fet una sèrie
d’actuacions per tal de millorar l’aspecte de l’entrada al poble des de Reus.

El primer que s’ha millorat ha estat la rotonda d’entrada, la qual s’ha enjardinat
amb un disseny que simbolitza l’escut de Riudoms: dos oms en la part alta de
la rotonda entre els claus flueix un riu de plantes que fan la flor blava.

Aquests elements principals s’han complementat amb uns elements
complementaris: unes lletres d’acer de grans dimensions amb la paraula
RIUDOMS, fetes amb un disseny d’estil Gaudinià i una rèplica del drac del
Parc Güell al cap del riu de flors (aquesta rèplica ja va presidir l’entrada de la
fira de l’avellana de l’any 2003).

Pel que fa a la il·luminació, s’ha hagut de treballar en un sistema que permetés
il·luminar els elements de la rotonda sense enlluernar els vehicles que hi cir-
culen. El sistema instal·lat és de baix consum.

La segona actuació ha consistit en millorar la rotonda de l’encreuament entre
l’Avinguda de Reus i el passeig Germans Nebot i el seu entorn:

 S’ha netejat tot el marge nord de l’Avinguda de Reus i se li ha aplicat
una capa de tot-ú compactat, de manera que s’ha respectat el
recorregut de les aigües.

 S’ha fet una neteja de l’altre marge, s’han arrancat canyes i altres
plantes i s’ha fet enretirar als seus propietaris la maquinaria vella que
hi havia a la vista.

Millores de l’entrada de Reus
 La petita rotonda que hi ha a l’encreuament se li han refet les

vorades, s’ha col·locat un paviment sòlit de llambordes sobre
una base de formigó, i al centre de la rotonda s’hi ha col·locat
un margalló en reconeixement a la figura de Gaudí i a la única
espècie de palmera autòctona. S’ha escollit una planta de port
petit per no impedir la visibilitat del monument a la Sagrada
Família que hi ha en l’entorn d’aquesta rotonda.

 S’han refet les illes de l’entorn de la rotonda amb vorades i
formigó amb acabat vermell per a millorar la visibilitat i la
seguretat dels vehicles.

 S’ha repintat el terra amb pintura viaria.

 S’ha fet una operació de millora del monument a la Sagrada
Família, restaurant les parts deteriorades, especialment les
zones de color vermell, arranjant la zona enjardinada i millorant
la il·luminació.

 S’ha millorat l’àrea enjardinada que hi ha entre la rotonda i la
gasolinera, esporgant els olivers i instal·lant una coberta de
graves sobre una capa de tela per evitar el creixement d’herbes.

Amb totes aquestes actuacions s’ha deixat en molt bon estat l’entrada
de Riudoms, donant una bona impressió del nostre poble a tots els
que circulen per aquest espai.
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Havent arribat al número 50 del Butlletí d’Informació

Municipal, us presentem un recull de les portades

més destacades
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Caritas Parroquial
Al llarg de més de 25 anys, la Sra.
Marina Mas Mestre ha estat la delegada
a Riudoms de Caritas Parroquial. La
seva ha estat una tasca altruista i
dedicada a socórrer les necessitats
puntuals de persones o famílies, que
en algun moment concret, poden haver
necessitat ajut material i humà. És per
això, que des d’aquestes línies li volem
agraïr tot aquest temps de dedicació als
altres.

Recentment, ha tingut lloc el nomenament de la Sra. Montserrat Bonet
Ortiz com a nova delegada a Riudoms, a qui li donem l’enhorabona i li
desitgem els màxims encerts en la seva gestió.

Convocatòria pública per a l’elecció

de Jutge de Pau titular i suplent
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 17 de maig de 2007, va
aprovar, per unanimitat, efectuar convocatòria pública per a proveir les places
de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau suplent del Jutjat de Pau de Riudoms.

Poden presentar sol·licituds totes aquelles persones que tinguin la condició
de ciutadà espanyol, major d’edat i que no incorri en cap dels supòsits
d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del poder judicial.

Les sol·licituds es poden entar al Registre General de l’Ajuntament fins el 13
de juliol.

En els campionats de Catalunya de Salvament i Socorrisme que es van
celebrar el mes maig, Amics de Riudoms va aconseguir un total de 23
medalles en proves individuals i quatre subcampionats de Catalunya per
equips. En la categoria absoluta l’Isabel Gómez va aconseguir la 3a posició
en maniquí. En la categoria juvenil l’Ivan Gertrudix va guanyar 3 ors i un
argent, l’Aloma Guerrero 1 or, 1 argent i un bronze, el Jordi Segú un argent
i un bronze i l’Isaac Gómez 2 bronzes.

En les categories inferiors, el Francesc Gomis va aconseguir un 2 ors i un
argent, el Guillem Vilar 1 or i 3 bronzes, la Gemma Munté 1 or, l’Aroa
Gertrudix 1 argent i 3 bronzes, l’Anna Bonet un argent i l’Edgar Parreu un
argent.

Pel que fa a la natació sincronitzada, el 10 de juny, els equips de natació
sincronitzada d’Amics de Riudoms van assistir a la Jornada de Rutines de
la competició d’escoles de natació sincronitzada, organitzada per la
Federació Catalana de Natació.

Van participar a la categoria de menors de 12 anys les nedadores Núria
Joanpere, Núria Cabrero, Maria Domènech i Maria Domingo, obtenint la 2a
posició.

En la categoria de majors de 12 anys les nedadores Núria Salvador, Sílvia
Ventura, Sílvia Puig, Juncal Garcia, Mireia Joanpere, Isabel Sarobé, Roser
Sarobé, Anna Latorre i Jessica Sánchez, van obtenir la 1a posició.

Salvament i socorrisme i

sincronitzada

El club petanca la Masia de Riudoms va assistir els dies 25, 26 i 27 de maig
a la localitat de Novelda (Alacant) als Campionat d’Espanya categoria sènior
1ª de petanca. Els jugadors que hi van assistir van ser Santiago Tabera,
Tomàs Piris, Ricardo Gonzalezi com a reserva: Leopoldo Tabera.

Els dies 1, 2 i 3 de juny també va assistir localitat de Santa Susanna (Girona)
al Campionat d’Espanya categoria femenina les jugadores: Adoracion
Fernandez, Dolores Rodriguez i Antonia Sanchez

El CP La Masia de Riudoms als

Campionats d’Espanya de petanca

Donants de Sang
El passat dia 4 de juny es va dur a terme la 2a donació de sang del 2007 a
la Casa de Cultura.

En aquesta ocasió es van poder recollir un total de 56 donacions.

Les pròximes donacions es podran realitzar el proper dia 17 de setembre i
el 10 de desembre.

A més, l’Associació de Donants de Sang del Baix Camp, ha editat un nou
número de la revista Sang, per a poder captar nous donants de sang, així
com divulgar la feina realitzada.

29 de juny

13h TRADICIONAL REPIC DE CAMPANES

21h TRONADA SIMULTÀNIA A TOTS ELS
BARRIS DE RIUDOMS

21.30h CERCAVILA DEL CANÓ

22.30h DEGUSTACIONS POPULARS

30 de juny

18h JOCS DE CUCANYA PER A PETITS I GRANS

22h SOPAR DE GERMANOR A CADA BARRI

23.30h BALL A CADA BARRI

1 de juliol

8h TOC DE DIANA

10h RUA DE LLUÏMENT

19.30h MISSA MAJOR. RITUAL DE LES OFRENES

21h GRAN BALL DE FINAL DE FESTA (Orquestra Europa)

Ben aviat rebreu el programa complet a casa vostra

FESTA DELS BARRIS  2007

Una ajuda que sonarà bé!
L’Obra Social de la Caixa de Tarragona ha comunicat a l’AMPA de l’Escola
Municipal de Música de Riudoms, l’atorgament d’un ajut de 18.000˛.

És voluntat de l’AMPA destinar aquesta magnífica quantitat econòmica a la
compra d’un piano de cua per l’auditori de l’Escola i fer-ne donació al Patronat
de l’Escola de Música de Riudoms.

Així mateix, es vol agrair a tots aquells amics de la nostra escola el seu
suport, a l’hora donar els seus punts per aquesta idea que millorarà la qualitat
de l’ensenyament musical de l’escola.

Molt agraïts!!!

L’actual i l’anterior delegada

En el marc de la festivitat de Sant Jordi, es varen celebrar el passat dissabte
21 d’abril els actes de lliurament de la 17a edició dels «Premis Arnau de Palo-
mar ’07", que anualment convoquen conjuntament les Regidories de Cultura
i Joventut de l’Ajuntament de Riudoms i el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau
de Palomar, a la sala d’actes de la Casa de Cultura «Antoni Gaudí i Cornet»,
dotats amb un total de 2.950 euros en premis.

Els jurats, integrats per un representant de l’Ajuntament de Riudoms, el CERAP,
l’IES Joan Guinjoan, el CEIP Beat Bonaventura i un professional independent,
varen atorgar els guardons en l’actual edició a: Mariona Ferrant Pujol i Pere
Campíñez Salas, en la categoria d’investigació, pel projecte «Catàleg del
Patrimoni Cultural de Riudoms»; Sebastià Grinyó Martí i Anna M. Curto Solé,
en la categoria de recull fotogràfic, pel projecte «Per sobre els ulls»; Bàrbara
Sánchez Barroso, en la categoria de pintura [absolut], per l’obra «Abismal»;
Montserrat Pallarès Serra, en la categoria de pintura [promoció local], per
l’obra «Endavant»; i Anna Mas Galvañ, en la categoria de narrativa breu
[promoció juvenil], per l’obra «La rosa, la flor de les etapes de la vida».

Alhora, es concedí una menció d’honor com a finalista en la categoria de
pintura a Xavier Gabriel Puiggrós, per l’obra «Transformació i progrés». El
jurat de narrativa va estimar declarar desert el premi de narrativa breu [absolut],
tot i les cinc obres presentades a concurs.

Premis Arnau de Palomar’07
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GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC GRUP MUNICIPAL PPC

MOLTA SORT PER A RIUDOMS!

NOUS REPTES, NOVA ETAPA

SEGUIREM TREBALLANT

GRÀCIES RIUDOMS!

El diumenge 27 de maig es van dur
a terme les eleccions municipals
que van tenir un únic i clar vence-
dor. Des d’Esquerra-Acord Munici-
pal felicitem la candidatura de Con-
vergencia i Unió, encapçalada pel
proper alcalde de Riudoms, Josep
M. Cruset, i els hi desitjem tota la
sort possible en aquesta nova eta-
pa.

El grup municipal d’Esquerra-Acord
Municipal conserva els seus tres
regidors i s’ha consolidat, d’una
manera bastant clara, com a
segona força municipal. Des d’aquí
volem agrair tots aquells
riudomencs que han confiat en la
nostra candidatura i en la força de
les nostres idees. Esperem actuar
amb la responsabilitat que ens ha
caracteritzat els darrers temps i no
defraudar-los. Gràcies pel vostre
suport.

Altrament, també és d’agrair i molt
l’esforç desinteressat de la gent que
ha col.laborat amb ERC-AM en la
passada campanya de les

municipals. A tots ells, moltes
gràcies per la vostra ajuda tant ines-
timable.

El dia 16 de juny s’iniciarà una nova
etapa per Riudoms, des d’Esquerra
us garantim que dedicarem els
nostres esforços -com ho venim
fent els darrers temps-, per contri-
buir a un Riudoms millor. No dubteu
que, estiguem on estiguem,
continuarem fem poble.

Quan surtin aquestes ratlles
publicades ja se sabrà la composició
del nou consistori riudomenc i
probablement el nom del seu alcal-
de.  Per aquells que en formin part,
sigui qui sigui, els demanem que
pensin a qui representen: ni més ni
menys que al poble de Riudoms.
Això és una missió molt important que
no tothom pot dir que té encarregada.
El nostre poble, Riudoms, es mereix
un ajuntament que treballi pel
benestar dels seus ciutadans. Que
eviti les polèmiques innecessàries i
els malentesos. Que en els grans te-
mes del poble s’arribi a acords  que
tots puguem assumir i en el que tots
hi haguem participat. Que quan ens
trobem pel carrer tots ens puguem
mirar a la cara i donar-nos el Bon
dia!. Nosaltres treballarem en aquest
sentit. Farem tot el possible perquè
el nostre poble encari el seu futur cap
un Riudoms més habitable, més se-
gur, més comunicatiu, més arrelat a
les seves tradicions i a la seva ma-
nera de ser. Hem dedicat tots els
nostres esforços a tot això que us
estem dient i els hi continuarem

Després dels resultats de les
eleccions, ens toca donar la més sin-
cera enhorabona a CiU per l’èxit
assolit i preparar-nos per aquests
propers quatre anys sense tenir
representació del nostre partit a
l’Ajuntament.

Els resultats no són els esperats,
pensàvem mantenir la representació
a l’Ajuntament, i no ens serveix de
consol pensar que excepte CiU, tota
la resta de partits han obtingut uns
resultats més que discrets.

Hem d’analitzar el que ha passat, co-
rregir els errors i dedicar aquests
propers quatre anys a preparar-nos
millor per a que en un futur puguem
merèixer la confiança de la gent de
Riudoms. De que seguirem treballant,
no en tingueu cap dubte. Hem dit que
tenim vocació de govern i la tenim, ja
que entenem la política com a servei,
i només podem servir des del govern.

Seguirem treballant per a construir
a Riudoms una opció política liberal-
conservadora per atraure a tota aque-
lla gent que cregui en el treball i l’esforç

com a motor del progrés i del
benestar, per a donar confiança a tota
aquella gent que creu en l’ordre i en
el respecte als demés com a base
de la convivència, i per a tota aquella
gent que no rebutja els seus orígens i
a partir d’ells reafirma la seva identitat.

Creiem en el nostre programa, en les
propostes que per els propers quatre
anys hem fet per Riudoms, i estem
segurs que a partir d’aquestes
propostes hauríem construït un
Riudoms millor. No pensem que la
gent de Riudoms hagi rebutjat el
nostre programa, més aviat que no
l’hem sabut explicar, per tant
dedicarem el nostre temps a prepa-
rar-nos per aprendre a fer-ho. Tenim
temps i l’aprofitarem.

Per acabar, una reflexió: Les majories
absolutes només són bones per qui
les ostenta, pel bé de tots espero que
els nous governants així ho entenguin,
i administrin la seva victòria amb
generositat i diàleg sense pensar que
el poble els ha donat un xec en blanc.

Sempre al vostre servei.

L’equip de Convergència i Unió us
vol donar les gràcies per l’àmplia
confiança que heu dipositat en tots
nosaltres. Molts veïns heu confiat,
amb il·lusió, en el projecte col·lectiu
que us hem proposat i la sòlida veu
de la democràcia ha donat una gran
notícia al futur de Riudoms.

La nostra obligació és, a partir d’ara,
posar tot l’esforç i l’empenta per de-
mostrar-vos que heu encertat en
aquesta decisió, retornant-vos la
confiança, que serà en benefici de
tota la gent del poble.

Per altra banda, seguirem oberts al
diàleg constructiu i a convidar, al
nostre Govern, altres regidors que
tinguin voluntat de sumar i treballar
en positiu per Riudoms.

Hem tingut un magnífic resultat elec-
toral. Aquesta idea queda encara
més reforçada per la gran
participació dels riudomencs, molt
superior a la mitjana catalana. Hem
demostrat un alt nivell de cultura
democràtica i s’ha posat de manifest

que la societat riudomenca és molt
madura i que s’ha decantat
massivament per la feina en positiu,
per les actituds constructives i per
la cohesió del nostre poble.

L’alta afluència de la joventut
riudomenca en aquestes eleccions
ha estat decisiva en aquest resultat
i omple de confiança i il·lusió el futur
de Riudoms.

Moltíssimes gràcies a tothom!

esmerçant. Si , tanmateix, fem algu-
na cosa  que creieu que no va en
aquest sentit, no dubteu en fer-nos-
ho saber. Podeu estar convençuts
que trobareu algú que us escoltarà i
, si convé, sabrà corregir i rectificar
les seves decisions.

Desitgem doncs, per al nou
Consistori, sigui quin sigui el  color
dels seus integrants, un mandat ple
d’encerts.  Que no defalleixin en el
seu esforç per un Riudoms millor. Els
seus ciutadans els ho sabran agrair
i com a poble, com a col.lectiu, en
sortirem tots beneficiats.

N.B.: Aquest article va ser redactar
abans del 27 de maig , dia de les
eleccions municipals, és a dir abans
de saber-se els resultats que han
donat una incontestable victòria a
CiU. Tanmateix, tot i que haguérem
pogut canviar el sentit del seu
contingut arran d’aquest resultat, ja
que es va allargar el termini de
presentació dels originals, no ho hem
volgut fer perquè continua reflectint
exactament la nostra manera de pen-
sar.”
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El passat diumenge 28 de maig van tenir lloc les eleccions municipals, mitjançant les quals la ciutadania va escollir els seus representants per la
legislatura 2007-2011.

Cal destacar la important participació que va tenir lloc a Riudoms (70,34%), molt per sobre de la mitjana catalana (53,80%), cosa que reforça els resultats
obtinguts per les diferents formacions polítiques i demostra l’alt grau de cultura democràtica i d’implicació dels riudomencs.

El resultat obtingut per les formacions polítiques riudomenques els podeu veure en el gràfic que acompanya aquestes línies.

El Ple de Constitució del nou Ajuntament i elecció d’alcalde, se celebrarà el dissabte 16 de juny, a les 12h. Uns dies després, es farà el Ple de delegació
de competències, en que els regidors electes prendran possessió de les seves competències i responsabilitats.

Eleccions Municipals 2007


