
 
 

Mesures socials i econòmiques que el GM d’ERC-AM posa a 

consideració de l’Ajuntament de Riudoms per a la seva 

implementació davant la crisi del coronavirus 
17 de març de 2020 

 

Famílies 

 

● Beques menjador: que l’Ajuntament de Riudoms -en coordinació amb el Consell Comarcal 

del Baix Camp- vetlli per garantir l’alimentació bàsica als menors d’edat a causa del 

tancament dels menjadors escolars i, més concretament, que vetlli per la correcta aplicació de 

les targetes moneder que han de substituir les beques menjador. La Generalitat les posarà en 

marxa els propers dies i estaran actives fins que se suspengui les mesures preventives 

extraordinàries. 

 

● Llar d’Infants i Escola de Música: que l’Ajuntament de Riudoms eximeixi a les famílies del 

pagament de la quota de la llar d’infants i l’escola de música municipals durant el temps que 

aquestes estiguin tancades. En cas que aquests serveis es paguin a l’avançada, que 

s’adoptin les mesures de compensació necessàries. 

 

Col·lectius vulnerables 

 

● Persones d’edat avançada i/o dependents: que l’Ajuntament garanteixi, en coordinació 

amb el Consell Comarcal, el suport necessari a les persones d’edat avançada i/o en situació 

de dependència. En aquesta mateixa línia, que l’Ajuntament reforci el programa “Bon dia, 

bona nit” de suport a la gent gran mentre duri la crisi del coronavirus. De fet, aquesta és una 

mesura que, pel que ha comentat el regidor portaveu de la CUP en un correu electrònic de fa 

uns dies, ja s’està aplicant. 

 

● Dones en situació de risc per violència masclista: que l’Ajuntament garanteixi, en 

coordinació amb el Consell Comarcal del Baix Camp, el bon seguiment de les dones en 

situació de risc per violència masclista. Tenint en compte la situació de confinament i la 

inestabilitat econòmica i social que poden viure moltes llars, aquesta és un àmbit on cal ser 

especialment curosos. De la mateixa manera, demanem que l’Ajuntament faci difusió a través 

dels seus canals de comunicació dels diversos recursos i telèfons d’ajuda existents.  

 

● Persones en una situació econòmica vulnerable: tenint en compte que el servei 

d’abastament d’aigua potable és de titularitat i gestió municipal, que l’Ajuntament valori donar 

ajuts o la gratuïtat de l’aigua a les famílies en vulnerabilitat econòmica. 

 

● Infants amb TEA: que l’Ajuntament de Riudoms valori el fet de permetre als infants amb 

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) que puguin sortir al carrer aquests dies a causa de la 

singularitat del seu trastorn, acompanyats d’una persona adulta (mesura afegida en aquest 

document el dimecres 18 de març, arran d’una decisió idèntica que ha pres l’Ajuntament de 

Tarragona). 

 

● Voluntariat: que l’Ajuntament garanteixi el suport necessari als voluntaris que s’han activat a 

Riudoms per ajudar a la gent gran i famílies amb infants. En aquest sentit, la Generalitat ha 

editat un document que pot ser d’utilitat i que es titula “Recomanacions per a l'organització de 

grups de persones voluntàries per donar suport a persones vulnerables en el marc de 

l’emergència sanitària actual”. 



 
 
 

Activitat comercial 

 

● Taxa de recollida de la brossa comercial:  que els titulars d’establiments que tinguin 

l’activitat tancada per imperatiu legal no hagin de pagar la taxa de recollida de brossa 

comercial. 

 

● Llicències de terrasses: que els titulars de les llicències d’ocupació de via pública –

terrasses– no hagin de pagar aquesta taxa mentre duri la situació d’emergència. També, un 

cop acabades les restriccions del confinament, estudiar l’opció d’allargar aquesta mesura de 

no pagament de taxa de terrassa per tal de compensar l’impacte negatiu del coronavirus. Tot 

això, tenint en compte, que a Riudoms -i segons l’ordenança existent- la taxa de terrassa es 

paga de maig a setembre.  

 

● Espais en concessió municipal: que els concessionaris d’espais com el bar de Sant Antoni, 

el bar del Casal Riudomenc i el bar de les instal·lacions esportives no hagin de fer front al 

lloguer durant el període en què no puguin tenir oberts els locals arran de la crisi del 

coronavirus. 

 

Impostos i taxes de caràcter general 

 

● Ajornament del pagament d’impostos i taxes: que l’Ajuntament de Riudoms posposi 

mentre duri la crisi del coronavirus -i, si cal, també a posteriori- el pagament de diversos 

impostos i taxes: Impost de vehicles de tracció mecànica, Taxa de recollida d’escombraries, 

Taxa de gual i qualsevol altre que es prengui en consideració. I que això es faci sense costos 

financers derivats. 

 

Empreses i autònoms que presten serveis a l’Ajuntament 

 

● Avançar el pagament de factures: que l’Ajuntament de Riudoms avanci el pagament de les 

factures d'autònoms i petits i mitjans comerços i empreses per tal de dotar-los de liquiditat el 

més aviat possible i, a la vegada, evitar que es trenqui la cadena de pagaments. 

 

Gestió pressupostària 

 

● Pla de Reactivació Econòmica: que l’Ajuntament de Riudoms valori la possibilitat d’elaborar 

i aprovar un Pla de Reactivació Econòmica Local per fer front a la crisi del coronavirus. En 

aquest sentit, cal valorar l’opció de fer modificacions al pressupost municipal d’aquest 2020. 

En la mateixa línia, estudiar fer ús del fons de contingència, fixat en 33.271,50 euros, per fer 

front a la crisi del coronavirus. 

 

Comunicació 

 

● Una correcta comunicació: que l’Ajuntament garanteixi la correcta comunicació de les 

mesures que posi en marxa al conjunt de la població de Riudoms i de manera especial als 

col·lectius directament afectats per les mesures de caràcter sectorial. 

 

 


