
El 18 de març vam tenir Ple a l’Ajuntament. Esquerra, la 
CUP i el PSC hi vam portar una proposta conjunta per 
aplicar la tarifació social a la Llar d’Infants de Riudoms 
a partir del curs que ve. És a dir, que el preu que es 
paga per portar un fill/a a la Llar s’adapti a la renda 
de cada família. De fet, la tarifació social ja s’aplica en 
molts municipis de Catalunya.

L’objectiu és clar: contribuir al fet que totes les famílies 
de Riudoms que ho vulguin, tinguin l’oportunitat 
de poder gaudir d’aquest equipament i del seu 
aprenentatge educatiu. A dia d’avui, la Llar té uns 
60 usuaris, però la seva capacitat permetria arribar 
gairebé als 100.

La proposta que hem treballat Esquerra, la CUP 
i el PSC és rigorosa i sòlida. Explica el que hauria 
de pagar cada família segons la seva renda. I això 
ho fa en base a indicadors tècnics utilitzats per 
altres administracions. A més, incorpora un informe 
que explica quin podria ser l’impacte econòmic al 
pressupost de l’Ajuntament.

Malauradament, Junts per Riudoms no en va voler 
parlar i quan va arribar el dia del Ple va votar en 
contra de la tarifació social. Aquell dia, tant l’alcalde, 
Sergi Pedret, com la regidora d’Educació, Judit Albesa, 
van aplaudir la professionalitat i el rigor de la nostra 
proposta, però van deixar clar que no li donarien 
suport. El seu argument va ser que el Consell Comarcal 
ja dona ajudes per les famílies que ho necessiten i que, 
per tant, el model de tarifació social no és necessari.

La resposta dels portaveus d’Esquerra, CUP i PSC 
va ser compartida: la tarifació social és una de les 
millors maneres de garantir la igualtat d’oportunitats 
i de ser socialment atrevits i innovadors. A més, 
van puntualitzar que la tarifació social i els ajuts del 
Consell Comarcal poden ser complementaris.
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Una proposta rigorosa per aplicar la tarifació social a la Llar d’Infants



La proposta de tarifació social que 
hem portat al Ple és fruit del treball 
conjunt de tres partits: Esquerra, la 
CUP i el PSC. I no només això, sinó 
també de la capacitat de consens 
que hem demostrat, ja que ens hem 
posat d’acord en tot allò que calia.

De fet, les nostres ganes de treballar 
en equip i de consens van més enllà i 

hem volgut incorporar-hi els mem-
bres de Junts. Per això, quinze dies 
abans de portar la nostra proposta 
de tarifació social al Ple, vam com-
partir-la amb elles i ells. 

Vam exposar-los que si calia fer-hi 
canvis per tal que comptés amb el 
seu suport, els faríem. Fins i tot vam 
dir-los que estàvem disposats a no 

portar-la al Ple si ens demanàvem 
d’estudiar-la amb calma i buscar una 
opció amb la que tothom se sentís a 
gust.

Com ja hem explicat abans, Junts no 
va voler-ne parlar i quan va arribar 
el dia del Ple va votar en contra de 
la tarifació social. Una llàstima per a 
Riudoms.

LA
RESPOSTA 
DE SEMPRE
Som ben conscients que Junts té 
majoria absoluta a l’Ajuntament amb 
7 regidors, mentre que la resta de 
partits en sumem 6 (4 Esquerra, 1 
CUP i 1 PSC). Per això i pel nostre 
tarannà de mà estesa vam mostrar 
la màxima disposició a pactar amb 
Junts com aplicar la tarifació social a 
la Llar d’Infants. 

És bo recordar que històricament Es-
querra i el PSC han portat propostes 
al Ple per aplicar la tarifació social. I 
així també ho ha fet la CUP des que 
és a l’Ajuntament. Aquest mandat, 
els tres partits ho hem tornat a fer. 
El setembre passat ja vam presentar 
una proposta conjunta que Junts va 
tombar argumentant que aquesta 
feina li tocava fer-la al govern. Quan 
hi vam insistir, l’alcalde ens va dem-
anar que li portéssim propostes con-
cretes. Així ho hem fet i la resposta 
ha estat la mateixa de sempre: votar 
NO a la tarifació social. És el mateix 
que en tantes ocasions ja havien 
fet CiU i el PDeCAT a Riudoms. Ara, 
Junts ha seguit el mateix camí.

MUNICIPIS PIONERS

Treball en equip

Documents de la proposta

UN ORGULL
En la seva intervenció al Ple, el nostre regidor portaveu, el Ricard Gili, 
va explicar que “pels regidors d’Esquerra és un orgull que els nostres 
impostos serveixin per pagar la llar d’infants, l’escola o la universitat 
d’una altra persona, de la mateixa manera que un dia els impostos dels 
altres van servir per pagar la formació de moltes altres persones”.

La tarifació social ja s’aplica en molts municipis de Catalunya on hi 
governen partits de colors ben diferents, també de Junts. N’hi ha que són 
més grans que Riudoms, però també de similars o més petits. 
Alguns exemples:. Cambrils. Reus . Tarragona. Lleida

. La Selva del Camp. Vandellòs-Hospitalet de l’Infant. Artés. Arenys de Munt

Podeu consultar la nostra proposta (en forma de moció) i 
l’informe econòmic que hem fet a esquerra.cat/riudoms 

Interior de la Llar d’Infants. Foto: Ajuntament de Riudoms



38,03%

33,17%

22,18%

28,23%

6,10%

11,42%

4,61%
8,52%

Junts ERC PSC CUP

6,59%

22,03%

2,77%
*

2,53%
3,21%

2,29%

VOX C’s PdCat Podem

2,95%
2,09%

*

PP

ELECCIONS 2017
ELECCIONS 2021

Esquerra Republicana va clarament 
a l’alça a Riudoms. Així ho demostren 
els resultats de les eleccions 
catalanes del passat 14 de febrer, 
on ens vam apropar a la victòria al 
nostre poble. 

Fem memòria: a les eleccions 
catalanes del 2017 vam tenir el 
22’18% de vots i en les que s’han fet 
aquest 2021 hem pujat fins al 28,23%. 
D’aquesta manera ens hem quedat 
a prop de Junts, que va guanyar les 

eleccions, però que va a la baixa: ha 
passat d’un 38,03% de vots el 2017 
a un 33,17% aquesta vegada. Per 
tant, és evident que Esquerra és el 
partit del present i del futur. Tant a 
Catalunya com també a Riudoms. 
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Esquerra, a l’alça

*El 2017, Vox no es va 
presentar i el PdCat ho 
va fer amb Junts



COSES QUE NO ENS 
AGRADEN

Un pas de vianants a mitges
Cal pintar sencer aquest pas de vianants que hi ha a l’Av. 
Montbrió i que està a mitges.

COSES QUE NO ENS 
AGRADEN

COSES QUE NO ENS 
AGRADEN

Suport a l’esport femení!

LES PETITES COSES
La nostra estima i dedicació a Riudoms és en les coses 
grans, però també en les petites. Són aquells petits 
detalls que fan més fàcil el dia a dia de totes i tots.
I, de fet, són detalls que moltes vegades ens feu notar 

vosaltres mateixos. No dubteu a seguir fent-ho, ja que 
Riudoms el fem entre totes i tots! Us expliquem quatre 
exemples de coses que hem demanat al govern municipal 
que millori.

Hi posem un mirall?
La cruïlla entre l’Av. Pau Casals i el carrer St. Vicenç té poca 
visibilitat. I si hi posem un mirall de trànsit?

Millorar l’accés
Mentre no s’arregla tot l’aparcament del Coll d’en Boch, 
caldria millorar-ne l’accés, ja que és perillós per a persones i 
cotxes.

Cuidem Riudoms
Fa uns mesos vam demanar un reforç de la neteja en aquest 
punt i s’hi ha posat una paperera extra.

El CD Riudoms té l’equip de futbol femení de Tarragona que juga en una categoria més alta. És important que el projecte es pugui 
consolidar. Per això, des d’ERC Riudoms hem fet gestions per aconseguir que la Diputació doni suport econòmic al club. Des d’ara, 
les jugadores lluiran la marca Costa Daurada, que portaran arreu de Catalunya.


