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INAUGURACIÓ DE LES 
PISTES MULTIESPORTIVES

La posada en servei de les noves pistes 
multiesportives representa la culminació 
dels importants esforços realitzats en la 
millora de les instal·lacions esportives 
municipals.

El poble de Riudoms, disposa avui en dia, 
d’uns complets serveis esportius, que 
permeten a molts usuaris, associacions 
i clubs, la pràctica de gran quantitat 
d’esports, en unes instal·lacions de 
qualitat i al servei de tothom.

La festa inaugural va comptar amb 
demostracions d’aquests esports i va 
permetre així comprovar la versatilitat 
d’aquests nous equipaments.
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De vegades es 
donen per certs 
determinats tòpics 
què, a base de sentir-
los reiteradament, 
s’acaben instaurant 
com a veritats 

inqüestionables. Un d’aquests casos és aquella afirmació 
que diu que el jovent d’ara no es bo per a res.

Després d’aquests anys al capdavant de l’Ajuntament 
de Riudoms puc donar fer que això, com a mínim al 
nostre poble, no és pas així.

De fet, sovint puc presumir davant d’altres alcaldes que 
a Riudoms el jovent està molt implicat en el dia a dia 
local i es mou en un adequat equilibri entre l’esforç per 
a fer-se un lloc digne a la vida i les ganes de divertir-se 
i passar-s’ho bé. D’exemples en conec molts:

Pel que fa a l’esforç en el camp formatiu puc fer referència 
als joves riudomencs que diàriament s’esforcen en les 
seves classes. També puc explicar el cas d’aquells 
que han estat seleccionats per participar en diferents 
proves nacionals de matemàtiques, als que han quedat 
finalistes o han guanyat diferents concursos relacionats 
amb els idiomes, als que han obtingut les millors notes 
de tot Catalunya en les Proves d’Accés a la Universitat, 
als que han guanyat premis de la Generalitat pels seus 
Treballs de Recerca, etc.

Pel que fa als que entren en el món laboral podem veure 
com són molts els que aconsegueixen un lloc de treball, 
d’altres creen les seves pròpies empreses o es posen al 
capdavant de negocis familiars.

Tot aquest esforç dels nostres joves es nota en les 
estadístiques d’atur juvenil. Podem estar-ne satisfets, 
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La gent jove de Riudoms,  
un referent per a tothom

Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació, Promoció,  
Director de la Fira de l’Avellana

Horari de visites:
Dilluns de 20h a 21h

Isabel Novillo Buenaventura
inovillo@riudoms.cat

Esports, Benestar Social,
Escola Municipal de Música

Horari de visites: 
Dimecres de 19h a 20h
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Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia, Hisenda, Governació,  
Serveis Públics, Obres Municipals

Horari de visites:
Dimecres de 18h a 20h 

Miquel Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura,  
Medi Ambient

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

Roser Fortuny Fontgivell
rfortuny@riudoms.cat

Ensenyament,  
Política Lingüística

Horari de visites: 
Dimecres de 19h a 20h

José Vicente Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme,  
Activitats Econòmiques

Horari de visites:
Dilluns de 19,15h a 20,30h

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes,  
Joventut

Horari de visites: 
Dilluns de 13h a 14,30h

Francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Sanitat, Protocol,
Seguretat Ciutadana, Circulació 

Horari de visites:
Dilluns de 19h a 20h

PeR a PodeR-vos donaR un miLLoR seRvei, us Recomanem que ens demaneu cita PRèvia

doncs a Riudoms tenim un percentatge molt menor 
comparant-ho amb altres poblacions similars.

I en quant a les responsabilitats en el món associatiu, 
també passa el mateix. Són molts els què, malgrat la 
seva joventut, estan al capdavant de les entitats del 
poble. En aquest sentit podem destacar la Junta del 
CERAP amb una mitjana d’edat que no arriba a la 
trentena o els responsables de l’Esplai del Casal que no 
arriba als vint-i-cinc anys.

I pel que fa a l’aspecte lúdic? Doncs aquí també som un 
referent. Des de la seva participació activa i nombrosa 
en la Comissió Organitzadora de les Barraques, fins a 
la participació en l’organització de l’arribada dels Reis, 
passant pels que fan de monitors a l’Escola de Lleure, 
els que darrerament han format part de la Comissió 
Organitzadora de la Festa Flaix FM o la gran quantitat 
de joves que van participar d’aquesta festa sense que 
es produís cap tipus d’incident.

I tot això, sense entrar en el detall dels centenars que 
practiquen esport habitualment defensant el nom de 
Riudoms en les diferents competicions en les que 
participen.

En definitiva, els joves de Riudoms són un orgull per a 
tots els riudomencs i un referent per als joves de molts 
altres pobles veïns.

Estic convençut que aquest paper actiu en el present 
de Riudoms garanteix un futur ple d’èxits per al nostre 
estimat poble.

Josep M. Cruset Domènech

Alcalde
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Dissabte 26 de febrer al Pavelló Municipal d’Esports de 
Riudoms va tenir lloc la Festa Flaix FM Riudoms Winter 
Festival organitzada per la regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Riudoms.

Aquesta festa l’havien demanat els joves riudomencs per 
poder gaudir al nostre poble d’una espectacle de música 
electrònica de primer nivell.

Per tal de preparar adequadament l’esdeveniment es va crear un equip de treball format per dotze 
joves voluntaris i diferents regidors de l’Ajuntament de Riudoms. Durant més de quatre mesos es 
van anar preparant tots els detalls i finalment el pavelló va obrir les portes al jovent de Riudoms 
i dels pobles veïns. Ben d’hora es van exhaurir les 1.200 entrades autoritzades per a posar a la 
venta, garantint només començar l’èxit de la festa.

El pavelló, convenientment decorat, ambientat i equipat, va oferir una nit plena d’espectaculars 
efectes lumínics, so, música dels millors DJ’s, projeccions audiovisuals, regals de l’emissora Flaix 
FM i l’espectacle continuat d’una dotzena de go-go’s. També vam tenir la satisfacció de poder 
presenciar la intervenció del jove DJ riudomenc Edu Cano qui va obrir la sessió fent ballar al ritme 
de la seva música tot el jovent.

L’excel·lent resultat d’aquesta festa no tal sols garanteix la seva continuïtat en futures edicions 
sinó que ja s’està treballant per fer les modificacions tècniques necessàries al pavelló que han 
de permetre així augmentar-ne l’aforament.

Èxit de la Festa Flaix FM

Foto de grup de la Comissió Organitzadora d’aquest espectacle Joves riudomencs amb els DJ’s de l’emissora Flaix FM

El DJ riudomenc Edu Cano va obrir la festa amb la seva música
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Festa de Sant Sebastià 2011, 
del Repoblament i dels Sacaires

Un trobador joganer va explicar la llegenda del Cavaller Arnau

L’AMPA de l’Escola Cavaller Arnau i l’Ajuntament organitzen la festa

La Sala Multiús va acollir el Ball de la Festa Major d’Hivern

El cantant de boleros Moncho actuant al Casal Riudomenc

Un cavaller i una dama van escenificar l’època medieval

Espectacular vista de la plaça en el moment de l’esmorzar popular

El 25 de gener de 1151 es va atorgar la Carta de Repoblament de Riudoms
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La Colla Gegantera donant suport als actes festiusEl Grup de Tabals participa cada any a la Festa del Repoblament

Demostració i concert de sacs de gemecs a la Casa de Cultura

Sant Sebatià és el Patró d’Hivern de Riudoms

Dissabte i diumenge hi va haver actuacions de tot tipus a la plaça

L’espectacular Germandat del Sant Ecce Homo de TarragonaLa Trobada de Sacaires ens porta músics de tot arreu

La Trobada es consolida en el calendari de música tradicional
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Equips de futbol sala femení de l’Associació Esportiva RiudomsL’equip d’hoquei del Club Patí Riudoms

Noves pistes multiesportives

L’Alcalde i la Regidora d’Esports obsequiant les campionesLa pista de pàdel va estar ocupada tota la jornada

El diumenge 13 de febrer centenars de riudomencs es van acostar als 
nous equipaments esportius que aquell dia es posaven en servei.

Concretament, es tractava de l’adequació d’un solar de 7.400 m2 situat 
al costat del Pavelló Municipal i dels dos camps de gespa natural. A més 
d’urbanitzar el solar, enjardinar-lo i dotar-lo dels serveis necessaris, 
s’hi ha construït una pista multiús (bàsquet, hoquei, patinatge, futbol 
sala, handbol, etc.), una pista de pàdel i una de tennis. A més a més, 
i en previsió de futur, ja s’ha deixat preparat l’espai per a tres pistes 
de pàdel més i una addicional de tennis.

Aquesta ampliació de la zona esportiva té una doble vesant. Per 
un costat les pistes de pàdel i tennis ampliaran l’oferta esportiva i 
facilitaran l’accés a nous esports que fins ara no es podien practicar 
a Riudoms. Per altra banda, la pista multiús permetrà als clubs poder 
entrenar més hores, doncs el pavelló està ocupat des de les cinc de 
la tarda fins passades les dotze de la nit.

Amb aquesta actuació encara es facilita més la pràctica de l’esport a 
Riudoms, amb un complex esportiu que dóna servei, setmanalment, 
a més de mil persones.

Pel que fa a la jornada inaugural va comptar amb diferents partits 
d’exhibició: d’handbol a càrrec del Centre d’Esports Riudoms, de 
futbol sala femení a càrrec de l’Associació Esportiva Riudoms, 
d’hoquei i patinatge artístic a càrrec del Club Patí Riudoms i de bàsquet 
a càrrec de l’AMPA de l’Escola Beat Bonaventura. Simultàniament, 
es va disputar un torneig de pàdel i un de tennis entre aficionats 
d’aquests esports.

Durant tota la jornada es van poder veure diferents exhibicions a càrrec 
de la jove riudomenca Anna Cortiles, campiona d’Espanya Aleví de 
Pàdel, de la riudomenca Gemma Fontgivell, campiona d’Espanya de 
tennis per a més de 40 anys i de l’Andrea Train Buqueras, campiona 
de diferents campionats de tennis a nivell europeu.

Durant tot el matí van passar per la nova zona centenars de veïns què, 
aprofitant el bon temps que feia, volien practicar algun esport o volien 
conèixer com havien quedat les noves instal·lacions.

Per sol·licitar informació o demanar hora per a l’ús de les noves pistes 
es pot trucar al telèfon 682 495 180 en el que el personal municipal 
del Pavelló d’Esports us atendrà.
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Demostració de l’equip de de futbol sala femení de RiudomsImatge del partit d’exhibició de l’equip d’hoquei del CP Riudoms

Centenars de persones van assistir a la presentació de l’equipament

Demostració de patinatge artístic a càrrec del Club Patí Riudoms

Provant d’encistellar el dia inaugural

L’equip de bàsquet de l’AMPA de l’Escola Beat Bonaventura

Presentació dels treballs de recerca del Batxillerat
Una de les dates assenyalades en el curs escolar és la presentació 
dels Treballs de Recerca de l’Institut Joan Guinjoan. 

Aquest acte, presidit per l’Alcalde de Riudoms i la Directora de 
l’Institut, és un reconeixement públic a l’esforç que fan els alumnes 
durant un llarg període de temps per a preparar els seus Treballs 
de Recerca. 

Uns treballs que són una primera experiència sobre el que 
es trobaran els estudiants quan d’aquí un temps passin a la 
Universitat.



Ajuntament de Riudoms8

n gener n Núm. 85

El Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya està treballant en la 
millora de la Carretera de La Sènia en el seu pas per damunt de la Riera 
de Maspujols.

En aquest punt, la carretera reduïa la seva amplada i difícilment es podien 
creuar dos vehicles de mida estàndard, el que havia ocasionat diferents 
accidents.

Així doncs, l’actuació que ara s’està fent pretén eliminar aquest embut i 
millorar l’amplada de la carretera en el seu pas per sobre de la riera.

Ja s’ha retirat tota l’obra antiga, se n’han millorat els fonaments, s’han 
col·locat uns tubs amb més capacitat de transport d’aigua i s’habilitarà un 
ferm que passarà dels 6,3 metres actuals als 10 metres.

Aquesta actuació, emmarcada en les feines de millora dels accessos a 
Riudoms, eliminarà un punt de risc important pels vehicles que circulen 
pel nostre terme.

Remodelació de la Plaça mare cèlia

La Brigada Municipal ha dut a terme el disseny i la remodelació de la 
plaça de la Mare Cèlia, també coneguda popularment com la plaça de les 
Monges.

L’espai que ara ocupa aquesta 
placeta va ser, fins l’any 1937, l’Hort 
de les Monges, en referència a 
l’escola i convent de les Germanes de 
la Consolació a qui donava servei.

La vegetació que ara hi creix està 
inspirada en aquell tradicional 
hort mediterrani i els seus límits 
correspondrien als de l’actual plaça.

Igualment, s’ha fer l’apuntalament 
interior i un repintat exterior del vell 
edifici, alhora que s’han instal·lat uns 
bancs a la plaça per tal de permetre 
aprofitar millor aquest espai.

Anteriorment a l’actuació, l’Ajuntament 
de Riudoms hav ia  mant ingut 
converses prèvies amb el veïnat 
per tal d’informar-lo i poder rebre els 
seus suggeriments i aportacions de 
millora.

Racons educatius a la Llar d’infants
Professorat i alumnes de l’Institut Jaume I de Salou van posar en pràctica 
els seus estudis educatius a la Llar d’Infants de Riudoms. Així doncs, vam 
gaudir de dos racons educatius, una botiga i una perruqueria.

L’experiència va ser molt enriquidora i positiva tan pels infants de P-2 com 
per les educadores així com per les alumnes en pràctiques que en tot 
moment van dirigir l’activitat.

subvenció per a la rehabilitació d’habitatges antics

millores en la carretera de la sènia

L’Ajuntament de Riudoms concedeix anualment ajudes econòmiques 
als propietaris d’habitatges antics que vulguin restaurar-los.

Per a consultar les bases completes per a l’atorgament de 
subvencions i ajuts destinats a la rehabilitació d’habitatges antics 
podeu consultar el web www.riudoms.cat 

comença el trasllat de la Biblioteca
Aquests dies s’està fent la darrera part del trasllat de la biblioteca. És per 
això que el servei de prèstec no pot estar en funcionament.

La posada en servei de la nova biblioteca tindrà lloc el 23 d’abril, al migdia, 
Diada de Sant Jordi, amb la participació dels centres escolars riudomencs 
que ja estan preparant diverses maneres de prendre part de la jornada 
inaugural i amb la participació del tot el poble.
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0906   FUNDACIÓ PELS ANIMALS DE COMPANyIA DEL CAMP DE 
TARRAGONA: Ajut a l'adopció d'animals de companyia esterilitzats 
al centre de recuperació L'Última Llar.

1135   ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE RIUDOMS: Projecció de pel·lícules.

1159   AMPA DE L’IES JOAN GUINJOAN DE RIUDOMS: Monitora d'oci 
a l'Institut Joan Guinjoan de Riudoms.

1490   COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS: Remolc de transport.

1606   FUNDACIÓ BEAT BONAVENTURA: Casa natal del Beat 
Bonaventura de Riudoms (fase 3).

A partir de la recent creació, per part de l’Ajuntament de Riudoms, de 
la Borsa de lloguer de finques agrícoles, diversos particulars ja han 
ofert la seva finca o s’han interessat per llogar-ne.

Borsa de lloguer de finques agrícoles
En cas que esteu interessats en més informació poseu-vos en 
contacte amb el regidor Miquel Domènech, a través de l’Ajuntament,  
al 977 85 03 50 o al correu electrònic mdomenech@riudoms.cat

11 entitats de Riudoms es presenten als “tu ajudes 2011” de catalunya caixa
1643   ASSOCIACIÓ EL TRENCADíS: Integració de les persones amb 

minusvalia de Riudoms (fase 2).

1664   CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS ARNAU DE PALOMAR 
(CERAP): Renovació i ampliació del vestuari de la Colla de Diables.

2259   CD RIUDOMS: Accés al futbol per a tothom.

2461   SANT SEPULCRE DE RIUDOMS: Ciris de cera líquida.

2520   ESCOLA DE FUTBOL BAIX CAMP: Campus DiverFutbol 2011.

2522   AMPA DE L’ESCOLA BEAT BONAVENTURA: Suport a l’AMPA.

Obertura al públic  
del Tanatori Vila de Riudoms

Fa pocs dies ha entrat en servei el segon tanatori de Riudoms, situat a 
l'Avinguda dels Germans Nebot, núm. 116 i telèfon 977 36 02 81.

Aquest nou equipament, impulsat per l'empresa Funerària Pedrola, s’afegeix 
a l’actualment existent, propietat de la Funerària Mena, que ja està en servei 
des de fa un any i mig.

Sense cap mena de dubte, el fet de disposar de dos equipaments d'aquestes 
característiques garantirà que a Riudoms puguem disposar dels serveis 
més adequats per acompanyar el dol de les famílies en el moment de la 
pèrdua d’un ésser estimat.
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Dia a dia de la Brigada Municipal

Aquest vial dóna una desitjada sortida al sud del Barri Ferrant

nous llums a la carretera de la sènia
Fruit de les reunions de treball que s’han mantingut amb els veïns de 
la carretera de La Sènia, es va prioritzar com una de les actuacions 
necessàries la substitució de l’antic enllumenat per un de més 
adequat. És en aquest context que s’han substituït tots els punts de 
llum d’aquesta entrada del poble de Riudoms, col·locant-hi el mateix 
model que poc temps abans s’havien instal·lat a l’entrada des de 
Reus i des de Vinyols.

Aquesta actuació està emmarcada en la campanya de millora de 
l’enllumenat públic que durant els darrers temps s’ha portat a terme. 
Com a conseqüència s’ha millorat la qualitat de la il·luminació nocturna i 
s’ha obtingut un significatiu estalvi en la factura mensual d’electricitat.

arreglada la segona sortida 
del Barri Ferrant

La Brigada Municipal ha fet les treballs de formigonat, pintat de la 
senyalització horitzontal i col·locació de l’enllumenat públic del tram 
de l’Avinguda dels Germans Nebot que comunica el final del carrer 
Mont-roig amb la carretera de La Sènia.

Aquesta era una de les necessitats que havien expressat els veïns del 
Barri Ferrant en les diferents reunions de treball amb l’Equip de Govern 
de l’Ajuntament i que amb aquesta feina queda definitivament resolta.

Pavimentació d’un tram 
del Passeig dels Germans nebot

Fruit de les diferents reunions amb els veïns d’aquesta zona del 
poble, s’havia detectat la necessitat de posar solució a l’estat en que 
es trobava aquest tram del Passeig Germans Nebot. 

Així doncs, la Brigada Municipal ha fet les obres de pavimentació i 
col·locació d’enllumenat públic per tal de resoldre provisionalment 
els problemes existents i deixant l’entorn en un perfecte estat.

 Aquesta nova il·luminació millora la seguretat dels usuaris

neteja periòdica dels contenidors
Aquest equip de camions són els encarregats de fer la neteja 
periòdica dels contenidors de recollida selectiva.

Concretament, el primer camió els buida completament i el segon 
els neteja amb aigua calenta amb sabó a pressió.

Paral·lelament, els espais exteriors dels contenidors els neteja 
setmanalment la brigada municipal.

Estat de la zona de la Sort abans de començar les obres

La pavimentació d’aquesta zona soluciona vells problemes
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm
Pressupostos 2011

Balanç: En positiu?

La creació de la Policia Local, un altre compromís electoral que s’ha 
fet realitat

Un dels compromisos adquirits en les darreres 
eleccions municipals va ser la creació del Cos 
de Policia Local de Riudoms.

Durant aquests anys de mandat hem treballat 
per a donar compliment a aquest punt del 
nostre programa electoral. Durant els primers 
mesos vam definir amb el Departament 
d’Interior els passos que s’havien de fer per 
transformar el Cos de Vigilants en la Policia 
Local. Posteriorment, es va fer una diagnosi de 
les instal•lacions i els equipaments existents per 
tal de determinar les millores que calia fer per 
adequar-ho tot a un cos de Policia. 

Fruit d’aquell primer estudi ja vam decidir i 
executar la selecció i ampliació del nombre 
d’agents, l’adquisició de dos vehicles 4x4, 
l’ampliació del sistema de telefonia mòbil, la 

designació d’un agent com a Coordinador, 
la definició d’una estratègia i d’actuacions 
conjuntes amb els Mossos d’Esquadra, la 
substitució del vestuari dels agents per un de 
més adequat a les circumstàncies actuals, 
l’adquisició d’armilles anti-agressions per a 
fer controls nocturns amb millor seguretat 
i la realització de diferents cursos que els 
han permès adquirir nous coneixements i 
habilitats.

Finalment, el Ple de l’Ajuntament va acordar 
formalment, i a proposta de Convergència i 
Unió, la creació del Cos de Policia Local de 
Riudoms.

A dia d’avui estem fent les obres a les noves 
dependències de la Policia Local que estaran 
situades a la planta baixa de l’edifici de l’antic 

Hospital, molt a prop de l’Ajuntament. Aquest 
espai permetrà passar dels escassos 5m2 
de les oficines actuals a un local de més de  
50 m2, amb àrea d’atenció al públic, un vestidor 
d’homes i un de dones, dos despatxos, armer, 
arxiu i serveis.

Pel que fa a la titulació dels agents actuals, a 
partir del pròxim curs s’aniran incorporant a 
l’Escola de Policia de Catalunya on obtindran 
la formació exigida.

Tota aquesta feina, sumat al treball conjunt 
fet amb els Mossos, ha fet que els índexs de 
delinqüència actuals a Riudoms siguin dels més 
baixos de la nostra comarca.

Ajuntament 2007-2011: toca començar a 
fer balanç de les actuacions del govern 
de CiU, i confrontar-les amb el programa 
electoral amb el qual es va presentar a les 
eleccions.

Amb la majoria absoluta, CiU va formar un 
govern en solitari, deixant ben clar que no 
comptava amb l’ajut, les suggerències ni la 
preparació dels regidors d’altres grups.

Per estricte decisió de CiU, als regidors electes 
d’Esquerra no ens va quedar més remei que 
exercir d’oposició. Una tasca que hem fet amb 
absoluta responsabilitat, amb aportacions 
positives i sempre en defensa dels drets i 
interessos de tothom.

Com a principal grup de l’oposició, ERC ha 
exercit el control de l’acció de govern, vetllant 

per la seva adequació a la legalitat, assenyalant 
aquelles qüestions errònies, poc transparents, 
discriminatòries o manifestament millorables en 
interès de tots els veïns i veïnes. També perquè 
aquells compromisos  del programa electoral 
de CiU, en part coincidents amb d’altres 
programes, no s’oblidessin un cop obtinguda 
la majoria absoluta.

Correspon ara comprovar si el govern de CiU ha 
complert amb el gruix dels seus compromisos 
o si, al contrari, ha actuat més fora que dins del 
seu programa electoral. I si ho ha fet amb els 
instruments d’un estat democràtic i de Dret, o 
bé, amb l’estil propi d’altres èpoques: de fets 
consumats i qui dia passa any empeny.

Només per posar uns exemples: a aquestes 
alçades és evident que l’escola nova no 

es farà aquest període (l’Institut de Les 
Borges va trigar només un any en fer-se i 
en porta quatre funcionant); no cal dir res 
del projecte estrella del complex auditori, on 
s’ha vingut a la proposta inicial d’Esquerra 
recuperant un Casal abandonat durant 15 
anys; es continua  sent poc transparent amb 
llicències urbanístiques com ara la planta 
baixa i dos pisos que regeix al nucli antic 
(sembla que per segons qui)  o es permet 
que promotores foranies comencin a edificar 
sense l’abonament de fiança a l’Hort del 
Coques (on per cert, també s’ha permès una 
alçada superior).

El passat 28 de desembre va tenir lloc el Ple 
de l’Ajuntament en el qual es van aprovar els 
pressupostos del 2011. Aquesta sessió acostuma 
a ser una de les més importants en el decurs 
de l’any, ja que els pressupostos indiquen de 
quina manera s’administraran els recursos 
que obté l’ajuntament de les diferents fonts de 
finançament.

Com que, normalment, en aquest Butlletí l’equip 
de govern no acostuma a fer cap comentari 
ni dóna informació sobre els pressupostos 
corresponents de cada any, ho farem nosaltres 
en el poc espai que disposem, encara que sigui 
d’una forma molt simplificada.

Els pressupostos per l’any 2011 són els 
següents:

Ajuntament de Riudoms: 5.364.700 €
Principals partides ingressos:

• Impost sobre béns immobles: 1.000.000

• Participació tributs de l’Estat: 1.050.000

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 
470.000

• Taxa servei de gestió de residus: 379.000

Principals partides de despeses: 

• Deute públic (amortització i interessos préstecs): 
602.160

• Seguretat i ordre públic: 372.120

• Urbanisme: 491.750

• Recollida, eliminació i tractament de residus: 
354.000

• Educació preescolar i primària : 381.200

• Administració general (bàsicament són despeses 
de personal): 1.168.030

• Òrgans de govern (retribucions i assignacions 
regidors) : 198.400

• Festes populars i celebracions: 177.000
• Sanejament, proveïment i distribució d’aigües: 
435.600
• Enllumenat públic: 187.200
• Instal·lacions esportives: 110.400
• Parcs i jardins: 74.900
Patronat de la Fira de l’Avellana:  79.500,- €
Entitat pública Riudoms Serveis( Escola de 
Música):  310.700,- €
Entitat pública Riudoms Gestió (Urbanització Hort 
del Coques):  2.541.215,-
Aquests pressupostos han estat aprovats amb els 
únics vots favorables de l’equip de govern. En cap 
moment s’ha demanat cap tipus d’ aportació, o, si 
més no, opinió a la resta de grups que conformen 
el consistori, encara que aquests  moltes vegades 
hagin ofert la seva col·laboració .
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Completat el procés de dinamització 
del Parc de Sant Antoni

Inauguració del nou “Sant Antoni restaurant braseria”

L’Ajuntament de Riudoms s’havia fixat com objectiu d’aquests darrers 
anys la dinamització del Parc de Sant Antoni.

Aquest és un espai privilegiat, amb un gran potencial, que amb una 
actuació planificada per part de l’Ajuntament podia posar-se a disposició 
dels riudomencs no només durant l’estiu, sinó també durant tot l’any.

En els darrers mesos es va adequar l’exterior de l’ermita, es va 
millorar tota la zona d’aparcament posterior, es va habilitar una zona 
d’aparcament per a persones amb minusvalia, es va fer un segon 
accés a la piscina, es va ampliar la pista de ball i es va doblar l’espai 
de la piscina amb una àmplia zona verda.

Ara, s’ha continuat amb aquesta línia d’anar fent passos: l’empresa 
concessionària del Bar de Sant Antoni, i d’acord amb allò pactat 
prèviament amb l’Ajuntament de Riudoms, ha efectuat una reforma 
integral de la cuina i serveis del local, ha fet el tancament del porxo 
per convertir l’antic bar en un modern restaurant brasseria que pot 
obrir durant tot l’any.

Sense cap mena de dubte, el fàcil accés i aparcament, el recinte 
tancat que permet jugar els més petits i la qualitat de les noves 
instal·lacions garanteixen l’èxit d’aquesta actuació tant desitjada per 
tots els veïns de Riudoms.

Les noves instal·lacions permetran gaudir tot l’any de Sant Antoni


