
Què són els temes de poble? 
Projectes que marcaran el futur de Riu-
doms durant diverses generacions o que 
tenen un impacte en àmbits estratègics 
del nostre municipi. Si comparem els 
programes electorals amb què tant 
Esquerra com Junts per Riudoms ens 
vam presentar a les eleccions hi trobem 
diversos temes en què hi ha capacitat 
d’entesa. 

01. 
Reformar la plaça de l’Església i la plaça 
Petita. En aquest mandat hem de ser 
capaçosde plantejar i activar aquesta 
reforma. Ha de ser un projecte que tracti 
les dues places com un espai únic, que 
generi sensació d’amplitud i que posi 
en valor l’església. I, a més, ha de ser 
un projecte integral, és a dir que tingui 
en compte l’urbanisme, però també la 
circulació, els comerços, l’enjardinament i 
els elements històrics.

02. 
Remodelar diversos carrers i millorar 
la mobilitat urbana. Cal posar en marxa 
la renovació dels carrers que envolten 

el nucli antic: Muralla de la Font Nova, 
St. Pau, St. Antoni, St. Vicenç, St. Julià i 
avinguda Pau Casals. I, a la vegada, toca 
fer la nova pavimentació dels carrers del 
nucli antic pendents, com les Galanes i 
la Raval de Sant Francesc. 

També cal treballar per allargar el 
passeig Germans Nebot fins arribar a la 
rotonda d’entrada del Molí d’en Marc. És 
un passeig clau per millorar la mobilitat 
de Riudoms. Per això cal elaborar un 
Pla de mobilitat local que aposti per la 
moderació de la velocitat, els itineraris 
a peu i en bici i la millora dels aparca-
ments de vehicles.

03. 
Ordenar Riudoms a través d’un 
nou POUM. Fer un Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) no és 
ràpid ni senzill, però hem de posar fil a 
l’agulla. Ha de ser un POUM que generi 
un poble compacte, impulsi l’habitatge 
assequible i faciliti la mobilitat. I tot ple-
gat basat en criteris de sostenibilitat i 
amb la participació dels riudomencs.
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MÀ ESTESA AL GOVERN 
EN TEMES DE POBLE

Allarguem la mà 
al govern en els 
temes clau de 
Riudoms 
Com segurament sabeu, el govern de 
l’Ajuntament de Riudoms està format 
per un únic partit, que governa tot sol. 
Es tracta de Junts per Riudoms. Malgrat 
això, des d’Esquerra Republicana hem 
estès la mà al govern. Amb quin objec-
tiu? Treballar de manera conjunta els 
temes de poble. Aquest és el missatge 
que el nostre cap de llista i regidor, el 
Ricard Gili, li ha traslladat personalment 
a l’alcalde Sergi Pedret. 

Vista aèria de la plaça de l’Església durant el Mercat de Nadal
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Què vol dir 
estendre la mà al 
govern?

La resposta a aquesta pregunta és molt 
senzilla i es resumeix en una paraula: 
treballar. El que proposem no és sim-
plement votar a favor de determinats 
projectes del govern, sinó que volem 
anar més enllà. El que proposem és as-
seure’ns en una taula i treballar conjun-
tament els temes clau de Riudoms amb 
voluntat d’arribar a acords. 

Dit d’una altra manera, es tracta de 
dedicar-hi hores, tant per una part com 
per l’altra. I és que els grans temes de 
Riudoms s’han de tirar endavant amb el 
suport dels grans partits del poble. Fer 
el contrari seria equivocat.

04.
Dinamitzar Riudoms econòmicament 
Comerç, producte local, indústria 
agroalimentària, turisme i emprene-
doria són prioritats compartides en què 
estenem la mà al govern. Exemples: que 
comerços i restaurants treguin benefici 
d’esdeveniments que ja es fan a Riu-
doms però que hi deixen un impacte es-
càs, com ara tornejos esportius; seguir 
renovant la Fira de l’Avellana en base al 
producte local; augmentar la captació 
de visitants que venen a Riudoms.

05. 
Millorar les taxes i impostos 
municipals
En aquest camp també hi ha marge de 
millora. Una cosa senzilla: potenciar el 
sistema de pagament fraccionat sense 
recàrrecs. I una que cal estudiar: la 
rebaixa de l’IBI i de l’impost de circulació. 
La butxaca dels riudomencs i la bona 
gestió dels recursos ha de ser la nostra 
prioritat.
 

Tenim molt de terreny per seguir promocionant els nostres productes locals

Les entitats són un element essencial de Riudoms

Un exemple sobre la reforma de la plaça 
de l’Església: volem ser-hi presents des 
del principi. Això vol dir participar en 
els debats tècnics inicials, anar a visitar 
places d’altres municipis que ens puguin 
servir d’exemple, ser a les reunions amb 
els veïns, tancar un acord amb el govern 
sobre com ha de ser la reforma i, final-
ment, supervisar l’execució d’aquesta 
reforma.

Cal seguir renovant i impulsant la Fira de l’Avellana
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06.
Potenciar i acompanyar les entitats 
locals
Estem convençuts que podem treballar 
en múltiples accions d’aquest àmbit, 
com ara: posar en marxa un espai on hi 
hagi l’Ajuntament i les entitats per crear 
sinèrgies i augmentar la participació 
de les entitats en tot allò que afecta 
Riudoms; difondre les activitats de les 
entitats des de l’Ajuntament; reduir les 
quotes que paguen els clubs locals per 
utilitzar les instal·lacions esportives.

07.
Elaborar i implementar el Reglament 
Orgànic Municipal
El ROM regula les relacions entre Ajun-
tament, ciutadans i entitats. Tenir-lo és 
una reclamació històrica d’ERC. De fet, 
impulsar els valors de la participació i 
la transparència és imprescindible, i en 
això tenim molts dubtes de la voluntat 
de Junts per Riudoms. Sense anar més 
lluny, fa unes setmanes, Junts per Riu-
doms i l’alcalde Sergi Pedret van prohibir 
que quan es facin plens municipals els 
partits de l’oposició puguem fer repre-
guntes al govern. És una clara limitació 
del debat públic.

El proper pas: 
seure, parlar i 
concretar

La voluntat de mà estesa d’Esquerra cap 
al govern es va oferir per primer cop en 
les converses prèvies a la constitució de 
l’Ajuntament, el juny passat. El nostre 
cap de llista i regidor, el Ricard Gili, ho 
va repetir en el seu discurs el dia que es 
va constituir l’Ajuntament, també el mes 
de juny. Aquell dia va utilitzar conceptes 
com mà estesa, dialogar i sumar. En la 
mateixa línia va reclamar que “tothom 
ha de cedir i arribar a acords per fer 
avançar Riudoms”.

Des d’Esquerra hem deixat passar els 
primers mesos de mandat per tal que 
el govern tingués temps per situar-se. 
Ara, passada aquesta etapa, és l’hora 
de començar a concretar la mà estesa i 
veure els projectes específics en què po-
dem col·laborar en benefici de Riudoms. 

ESQUERRA RIUDOMS

L’impuls del turisme ha de tenir com a pilar la figura de Gaudí

La reforma dels carrers Sant Pau i Sant Antoni és un tema pendent, sobretot el punt on es creuen

Per això, el 2 de desembre passat, el 
Ricard Gili li va traslladar personalment a 
l’alcalde Sergi Pedret que era el moment 
d’entrar en matèria. Van quedar que 
es veurien de nou a principis d’aquest 
any, acompanyats dels seus respectius 
equips, i que en parlarien de manera 
detallada. Quan això succeeixi, us ho 
explicarem.

Cal reduir les quotes dels clubs per utilitzar les 
instal·lacions esportives
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Més de 125.000 € 
en fotos, llums i 
altaveus
Al llarg dels quatre anys d’aquest man-
dat, l’Ajuntament de Riudoms es gastarà 
més de 125.000 euros en fotografies, 
il·luminació i sonorització d’actes. És una 
xifra que es desprèn de l’adjudicació de 
contractes per prestar aquests serveis, 
que s’ha fet recentment. 

Comencem per les fotos. Són més de 
25.000 euros per pagar els serveis d’un 
fotògraf professional que farà fotos 
d’una seixantena d’actes cada any. 
Després l’Ajuntament les utilitzarà per 

publicar-les al butlletí i a xarxes socials 
com el Facebook i Instagram.

I ara centrem-nos en la il·luminació i 
sonorització d’actes. La xifra supera els 
100.000 euros. Es tracta de llogar al-
taveus, equips de llums, micròfons, pan-
talles, tècnics de so, etc. per a diversos 
actes. De fet, quan acabin els quatre 
anys de mandat, segurament s’arribarà 
als 130.000 euros perquè encara falten 
per adjudicar els serveis del quart any 
de mandat.

Entre els actes que surten al llistat 
n’hi ha que són essencials de la vida 
riudomenca, com ara la Festa de Barris, 
la Festa Major de Sant Jaume i la Fira. 
També n’hi ha d’altres als quals cal 

garantir una cobertura en línia amb la 
seva importància: el concurs de paelles, 
el pessebre vivent, la sardinada popular 
o la Diada Castellera.

No posem en dubte la realització dels 
actes, però sí que seria bo plantejar-se 
si cal destinar-hi tots els diners que ara 
s’hi posen. Un poble com Riudoms s’ha 
de gastar 25.000 euros en quatre anys 
en fotos per publicar-les a Facebook i 
Instagram?  És possible racionalitzar 
la despesa en llums i altaveus d’alguns 
actes? Una proposta: que l’Ajuntament 
compri alguns llums i altaveus propis i 
no cal que, per segons quins actes, els 
llogui. O estudiar l’opció de contrac-
tar-los via renting. Segurament que a 
mig termini ens estalviaríem diners.  

Compromesos a millorar 
l’Ajuntament

En aquest article que teniu al davant 
hi veureu xifres i titulars que  segu-
rament us cridaran l’atenció. El que 
pretenem és senzill. 

A partir d’aquestes xifres i titulars 
ens volem fer dues preguntes: podem 
millorar la gestió de l’Ajuntament? 
Podem prioritzar millor quines són les 

necessitats que té Riudoms i, per tant, 
a quins temes hem de destinar més o 
menys diners? 

La nostra resposta és que sí, que sí 
que podem. De fet, qualsevol servidor 
públic té la responsabilitat de fer-
ho. Aquest és el nostre compromís: 
millorar Riudoms per fer-lo avançar.

L’Ajuntament, 
multat amb 
50.000 € per no 
fer bé les coses
La justícia ha condemnat l’Ajuntament 
de Riudoms a pagar 50.000 euros per 
no haver fet les coses bé quan va adju-
dicar les obres dels camps de futbol de 
gespa artificial que hi ha al costat del 
pavelló. La sentència s’ha fet pública 
ara.

Aquest cas comença el 2014. El 15 de 

juliol d’aquell any, el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar adjudicar la construcció 
dels camps a una empresa que es diu 
Professionals Sportsverd Futbol SL per 
1.100.434 euros. 

Una altra de les empreses que també 
es va presentar en aquest procés  no va 
estar d’acord amb aquest resultat. Es 
diu Voracys SL i considerava que el seu 
projecte de construcció era millor que 
el de l’empresa guanyadora. Per això 
va portar el cas a la justícia, que li ha 
donat la raó.

En concret, la sentencia diu que el 
comitè d’experts que va fer l’adjudi-

cació i el Ple de l’Ajuntament no van 
argumentar bé els motius tècnics a 
l’hora de triar l’empresa guanyadora. 
De fet, l’empresa guanyadora incomplia 
part dels criteris exigits en el projecte 
constructiu. Per això la sentència avala 
que l’actuació del comitè d’experts va 
ser “arbitrària” i “errònia”. Literalment 
afirma que es va tractar d’una adju-
dicació feta sense “transparència” ni 
“objectivitat” i que es va originar una 
“evident inseguretat jurídica”. 

Per tot plegat, la jutgessa del cas ha 
declarat nul·la aquella adjudicació. 
Com que els camps de futbol ja 
estan construïts, la sentència obliga 
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l’Ajuntament a indemnitzar l’empresa 
perjudicada amb 49.714 euros i també 
a fer-se càrrec de 1.000 euros per les 
despeses del judici.

El 2014, Esquerra -per boca del seu 
regidor Francesc X. Lázaro- ja va alertar 
que les coses no s’estaven fent bé, tal 
com recull l’acta del Ple de l’Ajuntament.
Malauradament, el govern no va voler 
rectificar i això ens ha acabat costant 
50.000 euros a tots els riudomencs.

Incompliment de 
la normativa de 
seguretat a les 
Escoles Velles
El mes de maig passat es van cele-
brar diversos actes públics al renovat 
edifici de les Escoles Velles, però no s’hi 
haurien d’haver fet. El motiu? Les obres 
no es van acabar fins al 30 de maig -tal 
com consta al certificat final de direcció 
d’obra- i, en conseqüència, abans 
d’aquesta data només els treballadors 
podien entrar a l’edifici. 

Estem, per tant, davant un incompli-
ment de la normativa, que va deixar en 
situació de fragilitat la seguretat de les 
desenes de visitants que van assistir als 
actes. Què hauria passat si algun dels 
assistents s’hagués fet mal? 

El curiós del cas és observar quins van 
ser els actes que el govern municipal va 
deixar fer de manera irregular i en quin 
moment polític es van fer. Es tracta de 
dos actes que van tenir com a protago-
nistes l’alcalde Sergi Pedret i l’exalcalde 
Josep M. Cruset. Es van fer a les portes 
de les eleccions municipals del 26 de 
maig, cosa que evidencia un interès 
electoralista.

L’acte de l’alcalde Pedret va ser el 7 de 
maig i va consistir en una visita guiada 
a les membres de l’Associació de Dones 
de la Bella Llar. I l’acte de l’exalcalde 
Cruset va ser una xerrada a la mateixa 
entitat, el 21 de maig. 

En aquelles dates les instal·lacions 
no estaven donades d’alta perquè no 
tenien el certificat de final d’obra. Per 
tant, l’accés va ser irregular i, a més, 
va comportar situacions perilloses. Tal 
com s’observa en les fotos existents 
dels actes, encara hi havia material 
d’obra per retirar. Tot plegat van ser 
riscos innecessaris per la seguretat dels 
assistents i també per la situació jurídi-
ca i econòmica de l’Ajuntament. 

I SI AMPLIEM LA 
GUÀRDIA MUNICIPAL?

Les darreres setmanes hi ha hagut 
una desena de robatoris en cases i 
comerços de Riudoms. Els regidors 
d’Esquerra hem parlat personalment 
amb diversos dels afectats, ja que 
en situacions com aquestes el mínim 
imprescindible és ser a prop de les 
persones que ho passen malament. 

Més enllà d’això, estem obligats a 
buscar solucions a les mancances 
que tenim com a poble. Per això 
posem sobre la taula una proposta 
que ja vam fer la darrera campanya 

electoral: ampliar la Guàrdia Municipal. 
A dia d’avui, tenim 10 agents. És una 
xifra reduïda que posa les costures al 
límit quan hi ha qualsevol baixa o quan 
alguna de les places queda vacant. De 
fet, molt sovint els guàrdies han de sortir 
a patrullar sols, i allò desitjable seria 
que ho fessin de dos en dos. A més, 
acumulen una gran quantitat d’hores 
extraordinàries, cosa que evidencia una 
falta d’efectius.

Crear una nova plaça de Guàrdia 
Municipal tindria un cost d’uns 30.000 
euros anuals. És una xifra del tot 
assumible per Riudoms. Per què no 
ho fem? De fet, tal com consta a la 
relació de llocs de treball de la plantilla 

de l’Ajuntament, hi ha una plaça de 
Guàrdia Municipal a temps parcial que 
no s’està cobrint.

És evident que augmentant la plantilla 
de la Guàrdia Municipal no acabarem 
amb els robatoris a Riudoms, però 
també ho és que cal treballar i avançar 
en l’àmbit de la seguretat pública. 
Aplaudim les mesures que el govern 
municipal ha posat en marxa davant 
el repunt de robatoris i, a la vegada, 
plantegem l’opció d’ampliar la Guàrdia 
Municipal. Els diners de què disposa 
qualsevol ajuntament són limitats. 
Això fa que s’hagi de tenir molt clar en 
què ens els gastem. 

“HEM DE 
REFLEXIONAR 

SOBRE LES 
PRIORITATS 

DE RIUDOMS”
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EL RICARD GILI CONCENTRA TOTA LA SEVA ACTIVITAT A RIUDOMS I AL CAMP DE TARRAGONA

Com segurament sabeu, el nostre cap de llista i regidor, el Ricard Gili, treballava fins fa poc a la Conselleria d’Acció Exterior 
de la Generalitat, a Barcelona. Tanmateix, recentment ha deixat aquesta feina i ha passat a concentrar tota la seva activitat a 
Riudoms i al Camp de Tarragona. 

A dia d’avui, el Ricard Gili és regidor de l’Ajuntament de Riudoms i també conseller portaveu al Consell Comarcal del Baix 
Camp. A la vegada, ha començat a treballar com a càrrec eventual a l’Ajuntament de Reus, on fa tasques de coordinació del 
govern, de planificació estratègica i d’assessorament en comunicació. 

En tractar-se de tres càrrecs de caràcter públic i en benefici de la transparència, a continuació s’indica el salari que percep per 
cadascun d’ells: com a regidor de Riudoms no té un salari fix, però al final de l’any pot situar-se en els 1.500 euros d’ingressos; 
com a conseller portaveu del Consell Comarcal té una dedicació del 15% de la jornada laboral i uns ingressos de 9.100 euros 
anuals; i, finalment, com a treballador de l’Ajuntament de Reus, on té una dedicació del 100% de la jornada, percep 52.000 
euros anuals. Tot plegat, suma 62.600 euros bruts/any. Un cop aplicada la retenció pertinent, la xifra queda aproximadament 
en 47.500 euros nets/any. D’aquests, cada any n’entrega 4.248 a Esquerra Republicana, tal com indica la normativa interna del 
partit.

El Ricard Gili és periodista, doctor en comunicació i també ha estat professor a la Universitat Pompeu Fabra. Té una àmplia 
trajectòria en l’àmbit de la comunicació i els darrers anys s’ha especialitzat en la gestió d’equips i de projectes.

A PROP TEU!
Us deixem un tastet del nostre dia a dia com a regidors, 
sempre al servei de Riudoms i de Catalunya.

L’equip d’Esquerra al Mercat de Nadal

Ple a vessar davant la dignitat d’Artur Junqueras Festa de l’Oli Nou de la Cooperativa

Visita a les zones afectades pels aiguats

Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya
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Entrada de la Marxa per la Llibertat a Barcelona

Dinar de la Lliga contra el càncer Missa en honor al Beat, convidats per la Parròquia Dia internacional contra la violència envers les dones

Festa d’Homenatge a la Vellesa

L’Escola del Beat celebra 40 anys a les ’Escoles Noves’

Inauguració de la Ruta Gaudí Riudoms Exposició dels 40 anys del CERAP

TRANSPARÈNCIA
4.297 €

COST DE LA CAMPANYA ELECTORAL D’ESQUERRA EN 
LES DARRERES ELECCIONS MUNICIPALS

Com en altres ocasions i en benefici de la transparència, publiquem el cost de la 
campanya electoral d’Esquerra Riudoms en les eleccions del passat mes de maig. La 
campanya es va finançar amb els diners de què disposa el partit a nivell local i també 
a través de donatius particulars.

El pare d’Oriol Junqueras ha visitat Riudoms

Sopar d’Esquerra Riudoms

Visita a l’Associació de Musulmans de Reus i Comarca
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La Bona Brossa és un projecte per millorar la recollida selectiva amb una vessant social. A Riudoms, els diners que s’aconsegueixin amb l’increment de la recollida 
selectiva  es destinaran a la lluita contra el càncer. És un projecte impulsat pel Consell Comarcal del Baix Camp amb la col·laboració dels ajuntaments. Gràcies a la 
Lliga contra el Càncer, a Em dónes força, a la FUNCA i a l’Institut Joan Guinjoan per la vostra implicació! I recorda, si no tens el lot de la Bona Brossa, pots demanar-lo 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. 

RICARD GILI
REGIDOR PORTAVEU D’ESQUERRA

Treballar, sumar i portar Riudoms un pas més enllà. Aquest 
va ser el nostre compromís quan ens vam presentar a les 
eleccions d’ara fa mig any i aquesta està sent la nostra manera 
d’actuar des que vam ser escollits regidors.

En aquests mesos hem estat a peu de carrer. Vull recordar 
especialment la nit dels aiguats del 22 d’octubre i les hores 
posteriors, en què vam visitar personalment molts dels 
afectats, alguns dels quals amb les cases inundades. Havíem 
de ser a prop vostre, no podia ser de cap altra manera. Per 
això vam fer un butlletí -que segurament recordareu- on 
explicàvem tot allò que calia saber sobre els aiguats i, sobretot, 
com els afectats podíeu demanar ajudes.  

També hem portat a la pràctica la nostra voluntat de sumar. 
Un bon exemple el teniu en aquestes pàgines que esteu 
llegint. Oferim mà estesa al govern per treballar conjuntament 
els temes clau de Riudoms. Ho fem per responsabilitat, ho fem 
perquè creiem que és bo per Riudoms i, molt especialment, 
perquè és la nostra manera de ser i de fer. 

I tot plegat amb el propòsit de fer avançar Riudoms, de portar-
lo més enllà. És per això que cal reflexionar sobre quines han 
de ser les prioritats del nostre Ajuntament i quins han de ser 
els projectes als quals destinem més recursos. Allò que ens 
mou és fer un Riudoms millor.

Deixeu-me que acabi desitjant-vos, en nom dels regidors 
d’Esquerra Riudoms i de tot el nostre equip, bones festes i 
bona entrada d’any! Tant de bo que, com a mínim, un dels 
vostres somnis es faci realitat durant l’any que comencem. 

“ALLÒ QUE ENS 
MOU ÉS FER UN 
RIUDOMS MILLOR”

Amb la Bona Brossa, plantem cara al càncer!

ARNAU SALVATTERESA BASORACARME CROSRICARD GILI

Riudoms

esquerra.cat/riudoms


