
Els avenços que veurem i qui els paga
Encara no hi ha data definida, però a 
finals d’aquest any ja podríem veure 
els primers avenços. El principal serà 
la posada en marxa de la urbanització 
dels carrers que envolten el gran bloc de 
pisos desocupat. Es tracta dels carrers 
Sant Marc i Verge dels Dolors i també 
del tros de carrer que hi ha just davant 
del gran edifici.

A efectes pràctics això vol dir que es 
pavimentaran aquests carrers, es faran 
les voreres, es col·locarà l’enllumenat, 
etc. Fer tot això és imprescindible per 
aconseguir que el gran edifici de pisos 
aconsegueixi la llicència de primera 
ocupació i la gent tingui permís per 
poder-hi viure.

D’altra banda, si anés tot bé, la venta 
de la seixantena de pisos que hi ha en 
aquest edifici podria començar l’any que 
ve, el 2021.

El propietari actual d’aquest edifici de 
pisos és el conglomerat que conformen 
la SAREB i Sòlvia, que són els que 

pagaran la urbanització dels carrers. 
La SAREB és el propietari de l’edifici i 
se’l coneix com a ‘banc dolent’ ja que 
es va quedar amb tot d’edificis quan 
va explotar la bombolla immobiliària, i 
Solvia és una empresa que es dedica a 
gestionar temes immobiliaris.

Els petits propietaris quedaran al 
marge d’aquesta actuació
Tota aquesta actuació es concentra en 
una de les dues parts -anomenades 
polígons- que formen part de la zona 
urbanitzable de l’Hort del Coques. És 
la part que, com hem dit, afecta al gran 
bloc de pisos i que controla la Sareb i 
Solvia.

A banda, cal tenir en compte que hi 
ha una altra part de l’Hort del Coques, 
en la qual es concentren els petits 
propietaris. Són, sobretot, els veïns del 
carrer Sant Sebastià, que des de l’inici 
de tota aquesta problemàtica han estat 
els més afectats. Afortunadament, 
aquests petits propietaris quedaran al 
marge de tots els moviments que es 
posaran en marxa properament.
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Un dels problemes enquistats a Riudoms 
és la situació urbanística de l’Hort del 
Coques. Ja fa anys -massa- que ens hem 
acostumat a veure aquell gran edifici 
deshabitat i els carrers del voltant fets 
un nyap, amb males herbes, brossa, 
tanques, coloms i alguna rata. Tot plegat 
és fruit de l’explosió de la bombolla 
immobiliària i d’una gestió millorable 
d’anteriors governs de Riudoms. 

Per això, històricament des d’Esquerra 
Riudoms hem clamat contra aquesta 
situació i, de fet, des de l’inici d’aquest 
mandat l’hem posat sobre la taula en 
diversos plens municipals. Ho hem fet 
per pressionar el govern i aconseguir 
dos objectius: que es posi les piles i actuï 
en tot allò que pugui per desbloquejar 
la situació i que sigui transparent amb 
els veïns afectats. Doncs bé, us podem 
anunciar que la problemàtica comença a 
desbloquejar-se.

Edifici amb una seixantena de pisos desocupat des de fa més de 10 anys

Hort del Coques: per fi es comença a 
desbloquejar tota la problemàtica
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Això és una bona notícia perquè ells no volien entrar en 
aquestes dinàmiques ja que, al llarg dels darrers anys, alguns 
han hagut de fer pagaments de desenes de milers d’euros 
que mai han pogut rendibilitzar. Molts asseguren que quan 
es va posar en marxa tot el projecte d’urbanització de l’Hort 
del Coques es van veure arrossegats a sumar-s’hi i que es va 
abusar de la seva confiança i de l’escàs coneixement tècnic que 
tenien del que s’estava fent.

Es construiran les tanques dels veïns afectats
La gran majoria de petits propietaris del carrer Sant Sebastià 
tenen horts a la part del darrera dels habitatges. Són uns 
horts que donen al carrer Sant Marc i que no tenen una tanca 
consolidada que els separi d’aquest carrer, sinó que des de fa 
anys simplement tenen valles provisionals com les que es fan 
servir a les obres. 

Ara, aquestes valles provisionals seran substituïdes per unes 
de definitives que es construiran amb formigó i que pagaran la 
Sareb i Solvia. Tenen un cost de 37.129 euros.

Els veïns estan satisfets amb aquesta mesura, però a la 
vegada tornen a reclamar el que ja fa anys que exigeixen: que 
se’ls tingui en compte per prendre qualsevol decisió futura i 
que l’Ajuntament sigui transparent i els informi quan hi hagi 
qualsevol novetat. Insisteixen que no es pot tornar a abusar de 
la seva confiança.

Una notícia fruït d’estar alerta i pressionar al govern
Aquesta notícia que esteu llegint és fruit d’una feina que hem 
fet des d’Esquerra Riudoms els últims mesos i que d’altres 
vegades també ha fet la CUP. D’una banda, des d’Esquerra hem 

establert contactes amb persones implicades en l’urbanització 
de l’Hort del coques per tal de poder tenir informació de 
primera mà. I, de l’altra, també hem pressionat al govern 
perquè fos transparent i expliqués en quin punt es trobava 
tot plegat. Per això hem portat el cas de l’Hort del Coques a 
diversos plens de l’Ajuntament per obligar el govern a donar 
explicacions. I també li hem exigit un bon grapat de vegades 
que es reunís amb els veïns afectats. 

Un bon exemple de la pressió que hem fet és el que ha passat 
recentment. El 21 de gener vam demanar poder fer una 
trobada entre regidors d’Esquerra i tècnics de l’Ajuntament 
per parlar de l’Hort del Coques. Casualment, només dos 
dies després el govern municipal va moure fitxa i va enviar 
una carta als veïns afectats per convocar-los a una reunió i 
donar-los les explicacions que des d’Esquerra feia mesos que 
exigiem. Aquesta reunió es va fer de manera immediata, el 
dilluns 27 de gener. 

Des del govern municipal no ens han informat de com va 
anar aquesta trobada, però els regidors d’Esquerra sí que 
n’hem fet balanç amb diversos veïns que hi van assistir. 
Seguirem estan pendents dels passos futurs!

L’Hort de les Coques amb els carrers que ara seran urbanitzats marcats en vermell
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PER QUÈ CAL 
PLANTEJAR 
AMPLIAR LA 
GUÀRDIA URBANA?

01. Cal poder fer front amb més efectius 
propis a les onades de robatoris que 
de tant en tant afecten Riudoms, com 
la que hi va haver el mes de desembre. 
De fet, els efectius dels Mossos són 
insuficients per prevenir i resoldre els 
increments de robatoris.

02. Cal garantir que els agents de la 
Guàrdia Urbana puguin sortir a patrullar 

en parelles de dos i acabar amb la 
situació actual, en què sovint ho han 
de fer sols.

03. Cal prioritzar la seguretat pública 
perquè és un àmbit altament sensible. 
Cal evitar que la ciutadania es vegi 
obligada a instal·lar-se alarmes i 
contractar agents privats.

Cal prioritzar la seguretat pública perquè és un àmbit altament sensible

La futura ampliació de la Guàrdia Urbana ja comença a caminar. 
Actualment el cos té 11 agents, però no sempre són suficients 
per garantir un bon nivell de seguretat. Per això, des d’Esquerra 
hem treballat per superar les reticències existents i posar en 
marxa aquesta ampliació.

En les passades eleccions municipals l’únic partit que va 
proposar de manera clara dotar de més agents la Guàrdia 
Urbana va ser Esquerra Republicana. De fet, el govern municipal 
-format només per Junts per Riudoms- tampoc ho inclou en el 
seu actual pla de govern. Malgrat això, des d’Esquerra hem sabut 
trobar la manera de fer veure a la resta de partits que aquest és 
un tema en què cal millorar. 

L’Ajuntament estudiarà els beneficis d’ampliar la Urbana
I com ho hem aconseguit alinear tots els partits polítics 
per treballar per un mateix objectiu? Doncs proposant que 
l’Ajuntament faci un estudi sobre els beneficis que tindria per a 
Riudoms ampliar la Guàrdia Urbana. 

Un cop acabat, aquest estudi hauria de facilitar la contractació 
de nous agents. Així ho vam plantejar al Ple municipal del mes 
de gener i la proposta va tenir el suport de tots els regidors 
de l’Ajuntament, fossin del partit que fossin. Per tant, ara, 
l’Ajuntament farà aquest estudi. Estarà enllestit abans que acabi 
l’abril i inclourà les següents dades:

        La quantitat d’hores d’agents patrullant pel carrer que 
guanyarem si es contracta una nova persona a temps complet.
        La quantitat d’hores extraordinàries que actualment 
fan els agents i que amb la contractació d’una nova persona 
s’estalviaria l’Ajuntament.
        La quantitat d’hores que actualment els agents dediquen 
a cadascuna de les tasques que fan: patrullar; garantir la 
seguretat d’esdeveniments festius, esportius, etc.; recollir 
animals perduts; realitzar tasques administratives; etc.
        El cost econòmic d’una plaça d’agent de la Guàrdia 
Municipal, tant a temps complet (100% de jornada laboral) 
com parcial (50%).

L’ampliació de la Guàrdia Urbana, més a 
prop gràcies al lideratge d’Esquerra
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En aquest butlletí que teniu a les vostres mans toquem 
de peus a terra. Hi expliquem la feina que, com a regidors 
de l’Ajuntament, hem fet en dos temes que tenen un 
impacte directe en el nostre dia a dia com a riudomencs: 
la seguretat ciutadana i la qualitat dels carrers on viviem.

La nostra voluntat és ser a prop de tots vosaltres, i la 
millor manera de fer-ho és estant molt i molt pendents 
d’allò que més percebem en primera persona. És per això 
que en la nostra tasca com a regidors a l’Ajuntament 
sempre combinem dos elements. D’una banda, estem 
molt a sobre del dia a dia de Riudoms per tal de millorar 
aquelles petites coses -o no tant petites- que més ens 
afecten. Bons exemples d’això són els temes que tractem 
en aquest butlletí.

I d’altra banda també fem propostes amb visió de futur 
per fer front als reptes que tenim com a poble per als 
propers anys. Un exemple d’això són les 10 propostes 
que des d’Esquerra hem fet per millorar el pressupost 
de l’Ajuntament de Riudoms per aquest any 2020. Us 
ho explicarem en el nostre proper butlletí. Seguim 
treballant!

TOCAR DE PEUS A 
TERRA I VISIÓ DE 
FUTUR

A PROP TEU!

Riudoms

Us deixem un tastet del nostre dia a dia com a regidors.

Jornada solidària del Club Patí Riudoms

Formacions en igualtat de gènere

Recepció als Reis d’Orient

Jornada sobre energies renovables

Gala dels 40 anys del CERAP

Suport al comerç local 

Seguiment dels danys del temporal Glòria

100 dissabtes dels Avis per la Llibertat


