
A punt per construir un Riudoms millor!
L’acte central d’Esquerra-Avancem omple el Casal d’optimisme

+ACORD MUNICIPAL

Entusiasme, optimisme i compromís. I moltes ganes de pencar, de pluralitat, de transparència, de participació, de més 
habitatge públic, de més ajudes al comerç, de revitalitzar el nucli antic... en definitiva, moltes ganes de Riudoms. Tot 
això és el que va marcar l’acte central de campanya d’Esquerra-Avancem d’aquest dimecres passat, amb l’assistència 
de més de 300 persones.

A l’acte hi vam explicar el futur que volem per Riudoms. En destaquem tres de les moltes idees que s’hi van plantejar 
per boca dels números u i dos de la nostra candidatura i del presentador de l’acte.
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Jordi Ortiz

“Volem un Riudoms construït 
amb visió de llarg termini, amb 
més participació, pluralitat i 
transparència. I, per descomptat, 
més social. Aquest és el nostre 
Riudoms. I el tirarem endavant 
amb optimisme i rigor!”

Marcel·lí Garriga

“El nostre principal valor és el 
‘Riudomenquisme’. Riudoms ens 
encanta, ens entusiasma. Ens 
l’estimem i, per això, encara en 
volem més i, sobretot, millor. Som 
un equip per fer pinya i fer feina”

Roger Caparó

“Agraeixo molt a totes les persones 
d’Esquerra-Avancem la valentia per 
no doblegar-se davant un panorama 
tant uniforme i uniformador i saber 
obrir un nou espai de confiança i 
esperança”



El projecte d’Esquerra-Avancem per Riudoms: 
més rigor, més innovació i més despesa social
El projecte d’Esquerra-Avancem per Riudoms té com a pilars centrals el rigor, la innovació i la despesa social. Són tres 
elements que, malauradament, no estan prou presents al nostre poble.

Riudoms té uns dels impostos més alts de Tarragona
Aquesta setmana, hem llegit als mitjans de comunicació que Riudoms és 
un dels municipis de més de 5.000 habitants del Camp de Tarragona amb 
menor renda per càpita per habitant. De fet, només el supera Constantí. 
Això vol dir que Riudoms està per darrera de municipis similars com La 
Selva, Alcover, La Canonja o L’Arboç. Les dades són de la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada.

Al costat d’aquesta dada, tres dades més a destacar:

En aquesta gràfica mostrem la despesa per habitant 
de Riudoms en serveis socials (verd), foment del treball 
(groc), cultura i educació (blau) i benestar comunitari 
(rosa) en el període comprès entre els anys 2010 i 2013. 
Es pot apreciar la nul·la inversió en foment del treball i la 
irrisòria inversió en serveis socials.

Totes aquestes dades, per cert, no les trobareu al Butlletí d’Informació Municipal, que el govern de CiU ha convertit en 
una eina de propaganda molt allunyada de la realitat i del servei públic.

Proposem una alternativa basada en el rigor
Davant de tot aquest escenari que acabem de dibuixar, proposem les següents alternatives:

Notícia apareguda a DelCamp.cat aquest dimecres 20 de maig

Dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, l’Institut Nacional d’Estadística i Banc d’Espanya. 
Font: www.sielocal.com del 14/05/2015

La transparència i la pluralitat són imprescindibles
I tot això ho farem amb rigor i transparència. Amb rigor perquè som un equip de gent preparada i molt il·lusionada, 
Riudoms ens entusiasma i volem demostrar-ho. I amb transparència perquè Riudoms no pot continuar amb l’opacitat 
i manca de pluralitat que practica l’actual govern de CiU. Per què el Butlletí d’Informació Municipal no explica els pres-
supostos de manera detallada? Per què no explica per què tenim un dels IBI’s més alts de la demarcació de Tarragona? 

Segons dades d’aquest abril, a 
Riudoms hi ha 438 persones a l’atur.

Impulsar la formació i l’emprenedoria per lluitar contra l’atur.   En aquest sentit, proposem, 
entre d’altres, implantar un programa de foment de l’emprenedoria dotat amb 25.000 € i crear un 
viver de microempreses al nucli antic, que també donaria suport als autònoms.

Fixar un mínim d’un 3% d’inversió social en el pressupost municipal.    A més ens comprometem a 
destinar a programes socials els ingressos aconseguits per sancions, per exemple les multes de cotxe.

Rebaixar substancialment l’IBI    i revisar el valor cadastral per tal d’ajustar-lo a les circumstàncies actuals. De fet, 
ERC i el PSC van fer aquesta proposta a l’Ajuntament, però el govern de CiU la va rebutjar. En l’àmbit fiscal, també 
bonificarem els comerços que obrin un establiment al nucli antic i crearem un sistema d’impostos i taxes municipals 
de caràcter social. Així, serveis com la llar d’infants es pagaran segons el nivell de renda de cada família.

Riudoms té un dels IBI’s més elevats 
de la demarcació de Tarragona.

El govern de CiU destina només un 1’55% dels seus pressupostos a despesa 
social. Això són 87.700 euros, molt lluny dels 185.500 que destina a festes 
populars i celebracions (3’27%) Dades extretes del pressupost municipal del 2015


