
Compromesos amb un Riudoms plural i optimista
Candidatura ERC-Avancem per a les eleccions municipals

+ACORD MUNICIPAL

Riudoms ens agrada. De fet, ens encanta, ens entusiasma. Ens l’estimem i, per això, encara en volem més. Catalun-
ya vol anar més enllà, i Riudoms també. Per fer-ho, a les properes eleccions municipals ERC i Avancem presentaran 
una candidatura d’equip. Som un equip per fer pinya i fer feina. Al cap davant d’aquest equip hi haurà el Jordi Ortiz, 
el Marcel·lí Garriga i la Sònia Llurba. Sabeu què tenen en comú? El servei als riudomencs. Us els presentem i ho 
veureu de ben a prop.

Jordi Ortiz Boria
Fill del Santiago de la Serra, està casat amb la Candy i és pare de l'Adrià i el Jaume. Informàtic de professió i espe-
cialista en el món Apple. Coneix des de dins la Colla Gegantera de Riudoms i el món del futbol riudomenc. És entre-
nador i directiu del nou C.D. Riudoms–Baix Camp Escola de Futbol. En el seu dia va guanyar el Premi d'Investigació 
Arnau de Palomar del CERAP.

Marcel·lí Garriga Masdeu
Casat amb la Berta i pare de l'Abel i la Isaura. Es dedica al món de la instal·lació industrial d’hosteleria. Coneix 
l’àmbit educatiu de Riudoms en primera persona: ha estat president de l'AMPA de l’Escola Beat Bonaventura i de 
l'Institut Joan Guinjoan. També és directiu del nou C.D. Riudoms–Baix Camp Escola de Futbol. És regidor de l'Ajun-
tament de Riudoms des de l'any 2010.

Sònia Llurba Hernández
Casada amb el Dani i mare del Sergi i el Jofre. És mestressa de casa. L’hem vist col·laborant amb l'AMPA de l’Escola 
Beat Bonaventura, Càrites i el Barri de les Escoles. També va ser impulsora de Riudoms Decideix. Es una apassio-
nada del senderisme i el trekking.

Esquerra i Avancem sumen per Riudoms
ERC és el pal de paller del sobiranisme i de la regeneració democràtica a Catalunya. Ara, també ho vol ser a 
Riudoms. Per això suma a la seva candidatura el socialisme catalanista d’Avancem, que estarà representat per 
diversos companyes i companys amb qui compartim ideals i compromís, entre els quals el Marcel·lí Garriga. Sumem 
esforços per un projecte transversal. L’objectiu és clar: enfortir el projecte nacional i el riudomenc. 
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La feina d’ERC a l’Ajuntament marca el camí a seguir
Més serveis públics, polítiques d’ocupació, transparència i participació
On volem anar? Què volem construir? Volem més Riudoms, i això vol dir més participació, més transparència, més habitatge 
assequible, més polítiques d’ocupació, més sostenibilitat... Tot això és el que marcarà el nostre compromís de futur i, de fet, 
aquestes apostes ja s’han pogut veure en la tasca que Esquerra fa a l’Ajuntament. Per exemple, a l’hora d’aprovar els pres-
supostos municipals pel 2015, ERC, amb el suport del PSC, ha presentat un seguit d’al·legacions als comptes del govern de 
CiU que van en aquesta línia. Tot i que, malauradament, van ser desestimades, us les expliquem perquè són una bona manera 
de veure quines són les nostres prioritats per Riudoms. Per cert, quan arribeu al punt 6, entendreu d’on proposem treure els 
90.000 € necessaris per tirar endavant la resta de propostes. Com tot a la vida és qüestió de prioritats. 

+90.000€ en increment de partides

-98.600€ en reducció de despesa

1. Més serveis públics i més despesa social 
La crisi no s’ha acabat i els que més la pateixen són les famí-
lies en risc d’exclusió. És imprescindible augmentar la des-
pesa social i millorar els serveis públics. Per això proposem: 

•	Augmentar	en	5.000	€	la	partida	destinada	a	beques 
menjador tant per a escoles com per a persones 
grans en situació de risc.

•	Incrementar	en	6.700	€	diverses	partides	de	serveis 
socials com la teleassistència o la dependència.

•	Ampliar	 un	50%	 (3.300	€)	 les	 subvencions	a	Mans 
Unides, Lliga contra el Càncer i Càrites Parroquial 
per millorar la tasca que realitzen a Riudoms.  

2. Més lluita contra l’atur
La formació i l’emprenedoria són elements clau per atenuar l’atur local. En aquest sentit, Esquerra proposa:

•	Implantar	un	programa	de	foment de l’emprenedoria	dotat	amb	25.000	€.

•	Incrementar	el	pressupost	destinat	a	formació i empresa	amb	10.000	€	addicionals.

3. Més transparència i participació ciutadana
Esquerra ha constatat un cop més la nul·la voluntat de l’equip de govern de 
promoure uns pressupostos de caire participatiu en què els riudomencs siguin 
protagonistes a l’hora d’establir les prioritats en la gestió pública. Tot i això, 
seguim insistint i a les al·legacions als pressupostos vam proposar:

•	La	creació	d’una	nova	partida	que	seria	gestionada	-com	a	prova	pilot-	
pels ciutadans mitjançant processos participatius.	Seria	de	10.000	€	i	
s’incrementaria amb el temps.

•	Augmentar	la	transparència dels comptes de l’Ajuntament i també de 
les Entitats Públiques Empresarials que en depenen. És inadmissible 
que no s’informi als grups de l’oposició ni a la ciutadania en general, a 
través del butlletí municipal, dels detalls dels pressupostos. Cal acabar 
amb conceptes tant poc específics com ‘Altres despeses diverses’.

6. Més eficiència de l’administració i optimització de la despesa
En l’actual context de crisi és possible i necessari reduir un seguit de despeses administratives de l’Ajuntament i destinar aquests 
recursos	a	partides	més	prioritàries,	com	les	exposades	anteriorment.	Proposem	una	reducció	de	98.600	€	que	es	concretaria	en:

4. Més habitatge assequible
L’accés a l’habitatge, tant de lloguer com de propietat, continua 
sent un problema de primer nivell. Proposem:

•	Ampliar	les	partides	de	polítiques d’accés a l’habitatge 
social	en	10.000	€,	tant	per	a	joves	com	per	a	persones	
en risc d’exclusió social.

•	Establir	una	política de sancions als bancs que tinguin 
desocupats de manera continuada i injustificada pisos a 
Riudoms. Aquesta proposta deriva de la moció aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament el febrer de 2014 que demana-
va la creació d’un cens d’habitatges buits per conèixer 
la xifra dels que estan permanentment desocupats i en 
mans d’entitats bancàries. A hores d’ara no tenim cap 
notícia de la posada en marxa d’aquest cens. 

5. Més ajuts per aturar la 
degradació del nucli antic

Al nucli antic s’hi han fet millores i les valo-
rem, però segueixen sent insuficients. Cal 
revitalitzar l’activitat a tot el nucli antic per 
aturar la degradació progressiva que està 
patint i el degoteig continuat de tancament 
de comerços. Per això proposem:

•	Augmentar	la	partida	d’arranjament 
de façanes	en	10.000	€.

•	Crear	una	nova	partida	de	10.000	€	
d’ajuts a les empreses que s’im-
plantin al nucli antic a través d’una 
política de bonificacions.

•	Reducció	del	sou dels regidors de govern:	un	30%	pels	
que	 tinguin	 dedicació	 parcial	 i	 un	 25%	pels	 que	per-
cebin	assignació	per	assistències.	Suposaria	50.000	€	
menys de despesa, incloent la seguretat social. 

•	Reducció	del	50%	de	les	partides	destinades	a	dietes, 
transport i telefonia mòbil dels regidors de govern. 
L’estalvi	seria	de	5.500	€

•	Reducció	del	50%	de	la	partida	destinada	a	despeses de pu-
blicacions	(butlletí,	postals,	díptics,	etc.)	i	del	20%	de	la	par-
tida destinada a serveis d’enviament postal. L’estalvi seria 
de	21.600	€

•	Reducció	 de	 les	 partides	 de	 subministrament d’energia i 
telecomunicacions de diverses àrees i equipaments mu-
nicipals,	que	ascendeixen	a	307.100	€	 (excloent	 la	partida	
de	telecomunicacions	dels	òrgans	de	govern).	Una	reducció	
global	mitja	d’un	7%	d’aquestes	partides	suposaria	un	estal-
vi	de	21.500	€


