
El pressupost per
aquest any no hi
destina més diners
Fa quatre mesos vam fer un butlletí 
reclamant un Riudoms més endreçat, 
que recollia més de 30 punts per 
millorar. Així ens hi havíeu insistit 
molts veïns. Ha passat el temps 
i l’Ajuntament gairebé no ha fet 
cap acció en aquells punts. I el que 
és pitjor: no té previst dedicar-hi 
més recursos per solucionar-ho. Al 
pressupost d’aquest 2022 no ha 
augmentat els diners destinats ni a la 
neteja ni al manteniment de carrers. 

La majoria d’aquells 30 punts fa 
temps que estan en mal estat: 
voreres fetes malbé, desaigües i 
embornals taponats, papereres 
foradades, etc. Això evidencia falta 
de planificació i d’agilitat per resoldre 
problemes, i el cert és que continuen 
apareixent situacions similars. Un 
exemple són les fotos d’aquesta 
pàgina, fetes a la part del darrera del 
pati de les Escoles Velles: brutícia, 
una tros de vorera completament 
aixecada i teules trencades.

Aquest pati és d’accés lliure un cop 
entres al recinte de les Escoles, un 
espai freqüentat per nens i joves. 
Per això cal actuar-hi amb rapidesa. 
És una qüestió de seguretat. Així ho 
vam demanar al govern municipal al 
Ple del mes passat, però quan hem 
enviat aquest butlletí a imprimir, 
el dia 25 de gener, encara no ho ha 
solucionat.

Una de les principals responsabilitats 
que té un ajuntament és mantenir 
els seus carrers i places en bon estat. 
És per això que hi insistim, ja que 
des de fa temps hi ha la sensació 
que en aquest àmbit s’ha perdut gas. 
Malgrat això, el govern municipal no 
té previst destinar-hi més recursos. 
Així és desprèn del pressupost de 
l’Ajuntament per a aquest 2022, 
on no hi ha un increment real dels 
diners dedicats ni a la neteja de 
carrers ni al seu manteniment. 

A les pàgines centrals d’aquest 
butlletí hi trobareu amb més detall 
allò que ens agrada d’aquest 
pressupost i allò que no ens agrada 
o que hi trobem a faltar. Es tracta 
d’un pressupost de clarobscurs 
que, a més, el govern de Junts no 
ha treballat amb la resta de grups. 
Per tot plegat, el nostre vot ha estat 
d’abstenció.
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EL GOVERN NO REFORÇA LA NETEJA 
NI EL MANTENIMENT DELS CARRERS

AIXÍ NO!

Així està la part del darrera del pati de les Escoles Velles, recinte freqüentat per nens i joves



1. Reforçar la neteja i el manteniment

Ho hem explicat a la portada d’aquest butlletí: cal reforçar 
la neteja i el manteniment de carrers i voreres, però això no 
es nota al pressupost perquè s’hi segueixen destinant els 
mateixos diners que els últims anys. I, sobretot, cal que el 
govern sigui més àgil i eficaç a l’hora d’arreglar determinades 
coses.

2. Cal millorar l’atenció al ciutadà

És hora de modernitzar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per 
donar una resposta més àgil als riudomencs i fer un millor 
seguiment de les seves peticions, independentment que la 
resposta acabi sent positiva o negativa. No pot ser que sovint 
sigui complicat contactar amb l’Ajuntament o qui hi hagi 
massa peticions de ciutadans que quedin sense respondre.

3. Sense tarifació social

L’any passat ja vam plantejar una aposta per la tarifació 
social, per exemple a la llar d’infants. El govern de Junts s’hi 
va oposar, però va dir que estava disposat a parlar-ne de 
cara a aquest any. Ara bé, a l’hora de la veritat, res de res. I 
tampoc es concreta la creació del Consell Municipal de Salut i 
Benestar Social, que tant hem reclamat.

UN PRESSUPOST DE LLUMS I OMBRES

1. Ampliació de la Guàrdia Municipal

Aquest any 2022 s’ampliarà la plantilla de la Guàrdia 
Municipal. Passarà dels 11 agents actuals a 13. És un tema en 
què des d’Esquerra hem insistit per activa i per passiva. Vam 
ser l’únic partit que el portava al programa electoral i l’hem 
remarcat moltes vegades. Serà positiu per la seguretat de 
Riudoms i també ho hauria de ser per reforçar el civisme.

2. Habitatge social (a mitges)

Es comprarà un habitatge per uns 76.000 € i es destinarà a 
lloguer social, possiblement al nucli antic i caldrà reformar-lo. 
És un projecte en què hem insistit força temps. Però, no ens 
podem conformar: Riudoms necessita un Pla d’Habitatge i 
el pot tenir gràcies als ajuts que ha impulsat Esquerra a la 
Diputació de Tarragona. A què espera el govern municipal?

3. Reforma del carrer Sant Pau

Aquest 2022 es reformarà el carrer Sant Pau, un carrer 
important per a la mobilitat del nostre poble. Entre d’altres 
coses, s’ampliaran les voreres. La reforma costarà 574.000 €, 
diners que sortiran d’un préstec i d’un paquet d’ajudes que 
donarà la Diputació de Tarragona, que presideix Esquerra 
Republicana.

HEM VOTAT ABSTENCIÓ: JUNTS NO CONSENSUA RES. El govern de Junts no ha treballat el pressupost amb la resta de grups. Ni tan sols ens ha 
demanat propostes per valorar-les. Per tant, allò del pressupost que porta la marca Esquerra 
és perquè hem insistit i pressionat al govern, però no perquè hagi volgut consensuar res 
amb nosaltres. Per això i per les múltiples mancances del pressupost, ens hem abstingut.. De fet, tot i que el Ple de pressupostos és el més important de l’any, el govern no 
va avisar-nos de quan es faria i ens en vam assabentar dies abans per una notificació 
burocràtica. Malgrat tot, un cop més des d’Esquerra ens hem ofert pel que calgui.

COSES POSITIVES COSES NEGATIVES

UN PRESSUPOST DE 7’5 MILIONS: LA PANDÈMIA NO POT SER UNA EXCUSA. El pressupost de l’Ajuntament de Riudoms per a aquest any 2022 puja a 7.540.000 euros 
i inclou un pla d’inversions -és a dir, per fer grans obres- de gairebé 1 milió d’euros. Són unes 
xifres altes. 

. De fet, malgrat la pandèmia, el nostre ajuntament i la gran majoria d’ajuntaments del país 
han mantingut bones xifres de pressupost. Per tant, la Covid no pot ser excusa per no donar 
a Riudoms l’impuls que el nostre poble necessita. Val la pena remarcar-ho. 



PER FI!
A Riudoms hi ha uns 8-10 solars 
privats que s’utilitzen de manera 
habitual com a aparcament. Encara 
no s’hi ha construït i els conductors 
hi aparquen perquè no troben un 
bon lloc a prop de casa seva. La 
majoria tenen mancances clares: 
molts clots, no hi ha un bon accés i 
els cotxes entren per sobre la vorera, 
que acaba feta malbé, etc. A més, els 
propietaris tenen por que si hi ha un 
accident, se’ls pugui demanar alguna 
responsabilitat.

Per tot això, des d’Esquerra hem 
insistit que cal arreglar aquesta 
situació. Doncs bé, per fi tenim una 
bona notícia: el solar que hi ha al 
carrer dels Avellaners i en què ja hi 
aparquen molts cotxes es convertirà 
de manera formal en un aparcament 
municipal gratuït.

És l’acord a què ha arribat 
l’Ajuntament amb els seus 
propietaris per un cost clarament 
assumible: 3.300 € anuals.

Els propers mesos, l’aparcament se 
senyalitzarà com a municipal i s’hi 
farà un bon accés pels cotxes. El que 
no està previst és asfaltar-lo. A més, 
reclamem que s’arregli tota la vorera 
que hi ha davant el solar, feta malbé 
pel pas del cotxes.

“Si des d’Esquerra
no haguéssiu
apretat, això no
s’hauria fet”
Som conscients que d’avui per 
demà no se solucionarà la situació 
d’aquests 8-10 solars, però els 
últims anys ha faltat voluntat de 
l’Ajuntament per fer-ho. Alguns 
propietaris de solars així ens ho han 

explicat. Per això, des d’Esquerra hi 
hem insistit: ho vam fer al programa 
electoral, ho hem fet amb propostes 
al llarg d’aquest mandat i fa pocs 
mesos vam dedicar un butlletí a 
aquest tema. Per tot plegat i un cop 
tancat l’acord, un dels propietaris 
del solar del carrer dels Avellaners 
ens va dir: “em sembla que si des 
d’Esquerra no haguéssiu apretat, 
això no s’hauria fet”.

Ara, cal que l’Ajuntament segueixi 
avançant en aquesta línia i tancant 
acords amb els propietaris dels 
diversos solars. Des d’Esquerra 
n’estarem pendents. Estem al servei 
de Riudoms!

Riudoms

Els regidors d’Esquerra inspeccionen el solar que es convertirà en aparcament municipal

El solar del carrer dels Avellaners serà
un aparcament municipal


