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ERC-AM DE RIUDOMS PROPOSA QUE 
L’AJUNTAMENT ADOPTI UNA ACTITUD 
PROACTIVA CONTRA L’ATUR LOCAL

ESQUERRA
 infoMUNICIPAL

de Riudoms

ERC-AM proposa que l’Ajuntament de Riudoms 
destini, en els propers pressupostos municipals, 
una partida de 25.000€ per a la dinamització 
econòmica a fi i efecte d’endegar un programa 
de foment a l’emprenedoria i atenuar, així, l’atur 
local situat en un 20% de la població activa, la qual 
representa 515 persones. 

Aquests diners servirien per donar suport a totes 
aquelles activitats econòmiques de nova creació que 
comportin la creació de llocs de treball. Aquestes 
activitats haurien d’estar donades d’alta a Riudoms 
i les persones contractades, empadronades al 
municipi.

Les empreses, per altra banda, hauran d’acreditar 
portar en funcionament més de 9 mesos per a 
poder ser subvencionades. És a dir, les subvencions 
es farien efectives a finals de l’any 2014, a totes 
aquelles iniciatives que ho sol·licitessin abans del 
31 de març el 2014, per demostrar, així, la viabilitat 
del projecte.

El repartiment d’aquest ajut econòmic tindria uns 
topalls màxims i mínims que anirien en funció 
del nombre de persones contractades. Al mateix 
temps, es valorarà que tant la persona que posi 

en marxa la iniciativa, com les possibles persones 
contractades, siguin joves, dones o persones 
majors de 45 anys. 

L’Ajuntament crearia unes bases i un reglament 
per desenvolupar l’execució d’aquest programa i 
en faria la publicitat oportuna als mitjans locals 
per tal que tothom que hi estès interessat s’hi 
pogués acollir.

Aquesta sortida està prevista pel proper 
diumenge 22 de desembre de 2013 i es visitarà el 
Centre Cultural El Born, amb les dues exposicions 
El Setge de 1714 i Barcelona al 1714, el Fossar 
de les Moreres, l’Església del Mar i el Mercat de 
Santa Llúcia. El preu de la sortida, que serà de 16 
euros, inclou l’autocar i les diferents entrades. Es 
marxarà en autobús des de la Plaça de l’arbre a 
les 9 del matí i es tornarà a les 19h30minuts cap 
a Riudoms.

Les inscripcions es poden fer als telèfons: 
606 907 415 (Antoni), 
664 477 430 (Pep),
615 281 120 (Xavi) 

o enviant un mail a riudoms@esquerra.org o 
al facebook: www.facebook.com/erc.riudoms , 
indicant els noms de les persones inscrites i un 
correu o un número de telèfon de contacte. Les 
places són limitades. Hi ha temps fins el 18 de 
desembre de 2013.

Evolució de persones aturades a Riudoms

LA SECCIÓ LOCAL DE RIUDOMS ORGANITZA
UNA SORTIDA CULTURAL A BARCELONA



LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DESESTIMA UNA SUBVENCIÓ 
A L’ESCOLA DE MÚSICA DE RIUDOMS, PER PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓ FORA DE TERMINI

... I RIUDOMS VA SORTIR DE L’ARMARI 
I ES VA TENYIR DE GROC

La Comissió de Serveis d’Assistència al Ciutadà 
(SAC- Cultura) va atorgar  el passat 17 d’octubre 
de 2013, les subvencions per les escoles de 
música de titularitat municipal de la demarcació 
de Tarragona, referents al curs 2012-2013. 

Després d’estudiar les 27 sol·licituds presentades, 
el SAC de la Diputació va repartir 250.000 euros, 
entre 26 Escoles de Música dels municipis del 
Camp de Tarragona, les Terres de l’ Ebre i El 
Vendrell.

Solament es va produir una sola desestimació, 
la de l’Escola de Música de Riudoms, ja que 
l’Ajuntament va lliurar la sol·licitud fora de 
termini. Com a conseqüència d’aquest errada 
administrativa, es pot haver perdut una quantitat 
que, segons els criteris utilitzats en les bases de la 
convocatòria, estaria al voltant dels 11.000 euros.

Ara, és d’esperar, que per quadrar els comptes de 
l’Escola de Música, per aquest curs 2013-2014, no 
s’incrementin les tarifes als usuaris, ja que seria 
totalment injustificat que els alumnes actuals, 
hagin de suportar uns ingressos imputables al curs 
2012-2013 i que per una errada administrativa 
greu, s’hagin vist compromesos.

Centenars i centenars, per no dir milers, de 
persones de totes les edats, sexes i classes 
socials van sortir al carrer el passat 11 de 
Setembre per participar a la Via Catalana. A més 
d’un independentista, que ja portem algun dia en 
aquestes labors, se’ns va posar la pell de gallina. 
Un 10 per la gent de Riudoms!

Gràcies a la força de la gent, ara, l’estelada, al 
nostre poble, ja no hi penja de manera intermitent 
sinó que cada dia la podem contemplar com un 
símptoma de normalitat que tant a costat que 
s’implantés a Riudoms.

Segueix-nos a:
 esquerra.cat/riudoms
 facebook.com/erc.riudoms
 @ERC_Riudoms

Sortegem un llibre de l’Alfred Bosch i un lot 

de productes locals entre tots els amics d’ERC 

Riudoms que ens segueixin a través de Facebook 

i Twitter. Més informació a la plana web.


