Veïns del nucli antic
van demanar que
s’eliminin les línies
elèctriques aèries
existents
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Núm. 18 Març 2018
El butlletí de la CUP Riudoms
Tota la informació de la nostra activitat dins
i fora de l’Ajuntament.
Perquè no només creiem que
les coses poden canviar, sinó
que han de canviar, des de la
candidatura d’Unitat Popular de
Riudoms animem els veïns i les
veïnes de la nostra vila a participar en el nostre projecte, que
a partir d’ara també és el vostre,
i l’obrim a totes les persones i
col·lectius que, des de l’àmbit
local, treballem per construir un
poble lliure i socialment just.
Redacció, disseny i maquetació
Assemblea local CUP Riudoms
Visita la nostra pàgina web i participa!
www.riudoms.cup.cat
Escriu-nos a
riudoms@cup.cat
facebook.com/CUPRiudoms
@CUPRiudoms

la dada

02/04/2015
El Ple de l’Ajuntament va aprovar,
per unanimitat, una moció per tal de
constituir un consell de redacció
plural del BIM.
A dia d’avui, l’equip de govern
encara no ha executat l’acord
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Tiratge: 1900 exemplars Preu: 274,60€

DINAMITZACIÓ DEL NUCLI ANTIC
MÉS PERSONES I MENYS URBANISME
Per garantir el dinamisme del nucli antic, cal anar més enllà de la reforma urbanística
de carrers i places. Cal una veritable transformació a nivell social i humà, per això cal
incidir directament en tres aspectes bàsics: habitatge, activitat comercial i equipaments.
El passat mes de gener l’Ajuntament
va convidar els veïns del nucli antic a una sessió participativa per tal
d’exposar les seves idees, queixes i
inquietuds. El tècnic responsable de
la redacció del futur «Pla de Dinamització del Nucli Antic» va assegurar
que l’objectiu d’aquestes trobades era
escoltar els veïns. El mateix tècnic i
l’alcalde van exposar que ja feia temps
que s’estava treballant en aquest pla
en relació amb el ja aprovat «Pla de
Dinamització Comercial» i el futur «Pla
de Dinamització Turística».
Havent assistit a algunes d’aquestes
reunions pensem que s’ha perdut
l’oportunitat de debatre a fons els
temes que realment interessen als
veïns. No es va poder desenvolupar
en profunditat cap de les qüestions
plantejades ja que l’alcalde intervenia
més que el tècnic, sovint amb respostes poc concretes.
Tot i això, van sorgir propostes interessants que caldria tenir en consideració. Per exemple, es va demanar que
s’eliminin les línies elèctriques aèries
existents. També es van fer propostes
per millorar l’enllumenat d’algunes
zones.
Per garantir el dinamisme del nucli
antic cal incentivar el pas i la circulació de gent per aquests carrers,
de forma periòdica i per a usos més
eficients. No n’hi ha prou amb dir que
moltes celebracions i festes es fan
dins el nucli antic. Això no és suficient,
ja que només passa en dates puntuals.

Una part de la diagnosi del propi
pla ha d’analitzar l’actual estat dels
habitatges. Només cal donar un
tomb pels carrers del nucli antic per
copsar la crua realitat: cada cop hi viu
menys gent. Cada dia hi ha més cases
abandonades i en mal estat. Aquest
és un dels principals problemes que
cal afrontar, per exemple, afavorint
les reformes d’habitatge antic (i/o
abandonat) flexibilitzant la normativa
urbanística actualment vigent.

El problema del nucli antic
no s’arregla amb una capa
de maquillatge, el que cal
és incentivar que els
riudomencs hi vulguin viure
i obrir negocis
En relació a l’activitat econòmica,
encara no hem vist cap actuació real
per incentivar la implantació de locals
comercials. Cal fer atractiva l’obertura
de nous establiments amb més incentius pels comerciants i emprenedors,
ja sigui en aspectes relacionats amb
la rehabilitació dels edificis, ajudant al
lloguer dels locals o augmentant les
bonificacions per activitats comercials.
I finalment, pel que fa als equipaments, considerem que n’hi ha que estan infrautilitzats. Contrasta la situació
d’espais com l’antiga llar dels jubilats,
el mercat o la casa de cultura -sense
un ús ni horari definit- envers d’altres
com l’escola de música o la biblioteca.

El carrer Sant Vicenç ha
tingut vàries actuacions
municipals. Tot i així, cap
actuació ha solucionat
el problema de mobilitat
per als viananats

Nucli Antic: Quin criteri s’ha seguit per a
les reformes de carrers i equipaments?
En el cas de la reforma de l’edifici de l’ajuntament, la memòria només recull
una redistribució d’espais, la col·locació de parquet i una nova capa de pintura.
Tot i que s’observa una previsió de futur, no s’indica cap mesura immediata per
millorar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Aquests mesos, el govern municipal
intensifica els treballs al Nucli Antic.
Actualment s’estan reformant els
carrers Major i Sant Josep, i properament començaran el Sant Joan i Sant
Tomàs.
Recentment s’han aprovat els projectes de reforma dels carrers de les
Galanes, Plaça Mare Cèlia, Gaudí i Sant
Bonifaci. Així, un cop finalitzats tots
aquests, només quedaran pendents
dues grans actuacions de reforma: les
places, el seu entorn i els carrers que
delimiten el nucli antic -i que alhora
tenen el major trànsit de vehicles.
Per l’equip de govern queda clara
quina és la prioritat: arreglar els
carrers més cèntrics. Per nosaltres és
una actuació més estètica que no pas
funcional. Si fem una anàlisi de quins
carrers tenen problemes més greus,
trobem que la Muralla, Pau Casals, St
Vicenç, St Antoni i St Pau no tenen gai-

rebé voreres i són incòmodes per als
vianants. Alguns amb un ferm inacceptable per al nivell de trànsit que
suporten. Hi manca senyalització, tot
i ser vies principals d’accés al poble.
Tot això per citar només alguns dels
problemes que hi trobem.
També creiem que ha de ser prioritari
un debat per acordar actuacions que
solucionin el problema de trànsit a
l’avinguda Pau Casals o en carrers
com Sant Pau i Sant Antoni. Potser
seria moment de reordenar el trànsit
en aquests trams per definir millor el
model de convivència per a vianants
i vehicles en favor de la dinamització
del nucli antic.

ver-los de traslladar a la casa de cultura. Des de l’equip de govern, en seu
plenària, justifiquen que s’ha fet així
per evitar una major inversió. En canvi
es preveu una inversió considerable
per rehabilitar l’edifici de Les Monges i
fer-ne un equipament cultural quan es
fa palès que no hi ha una política clara
en la gestió dels equipaments culturals existents -Casa Gaudí, Epicentre o
la Cisterna Vella.

cost de les
obres al
nucli antic
C/SANT JOSEP: 73.202,58 €

L’altra actuació qüestionable per part
de la CUP és la que es fa en política
d’equipaments. Creiem que caldria
haver prioritzat una reforma integral
de l’ajuntament per ubicar els serveis
tècnics a la segona planta, enlloc d’ha-

C/MAJOR: 218.949,50€
C/GALANES-PL. M.CÈLIA: 158.802,22€
(pendent adjudicació)
C/ANTONI GAUDÍ: 54.729,47€
(pendent adjudicació)

Reordenar el trànsit al centre del poble facilitaria
que els vianants es desplacessin de manera més
còmoda. Per exemple, amb voreres més amples

C. SANT BONIFACI: 99.151,97€
(pendent adjudicació)

Les mancances en la
reforma de les oficines municipals
Accessibilitat i barreres
arquitectòniques
Els plànols de la memòria preveuen
un espai destinat a la instal·lació d’un
ascensor i l’adequació de l’accés des
del carrer mitjançant rampes per
accedir a les plantes superiors de
l’ajuntament.
Malgrat s’intueixen aquestes previsions, l’actual reforma no preveu cap actuació ni cap inversió en aquest sentit.
A més, no es preveu cap mesura per
garantir l’accessibilitat, sense barreres, als serveis WC de la planta baixa.
Un cop més, lamentem el retard en la
implementació d’aquestes mesures,
més encara, quan es tracta d’un edifici
d’ús públic que ha de garantir i facilitar
tràmits i serveis a tota la població. Al
nostre entendre, la reforma actual tal
com s’està executant, prioritza actuacions de caràcter estètic, menystenint
les de caràcter més funcional.
La segona planta
de l’Ajuntament seguirà buida
L’ajuntament disposa d’una segona
planta, amb 296 m2 sense cap tipus
d’ús ni funció i totalment desocupats.
Per tant, creiem que s’hauria d’haver
realitzat una reforma més profunda,
evitant traslladar els serveis i els
treballadors municipals ja que l’edifici
de l’ajuntament encara té espai per a
créixer. Valia la pena adequar i utilitzar
el segon pis, tot i que som conscients que probablement necessitaria
d’una major inversió i l’aprovació d’un
projecte tècnic degut a la necessitat de
modificar, i si cal reforçar, estructures,
cobertes i/o trespols.

Cost de la reforma
Treballs d’obres i reforma
Treballs modificació alumini

1.193,06 €

Treballs climatització

10.426,07 €

Material instal·lacions elèctriques

4.349,20 €

Material il·luminació

8.349,66 €

Mobiliari oficina

12.905,73 €

TOTAL

86.064,46 €

ALS QUE caldria SUMAR-HI....
• Treballs de pintura
(realitzats pel personal de la Brigada Municipal)
• Treballs d’electricitat
(realitzats pel personal de la Brigada Municipal)
• Treballs per a garantir l’accessibilitat
(encara pendents de quantificar i adjudicar)

Cal realitzar un estudi dels
equipaments existents i les
necessitats del poble i a
partir d’aquí fer les inversions
necessàries. Però d’una manera
més planificada que ara
vindicat diverses vegades pel CERAP
i també va ser utilitzat per l’Esplai del
Casal Riudomenc.

Canvi d’ús a la Casa de Cultura
Aquest fet suposa canviar l’ús l’actual
edifici de la Casa de Cultura, hipotecant i transformant un equipament
d’ús cultural a l’ús administratiu. En
aquest cas tampoc es realitza cap
actuació per a garantir l’accessibilitat i
la supressió de barreres arquitectòniques. Amb els canvis d’ubicació de les
dependències municipals es produirà
la pèrdua d’un equipament cultural
importantíssim, ja que cal tenir en
compte la seva ubicació i funció revitalitzadora dins el nucli antic. No oblidem
que la gestió de l’edifici ha estat rei-

48.840,74 €

La proposta de l’equip de govern justifica que això millorarà l’eficiència del
servei. Nosaltres creiem que separar
els treballadors en dos edificis no és
gaire funcional, més encara si tenim
present que part de les dependències
dels serveis tècnics aniran també a
l’edifici de l’antic hospital.
Promoure l’eficiència energètica
La proposta de reforma no contempla
canvis ni millores de les instal·lacions
elèctriques (endolls, llums, etc.) ni
tampoc dels sistemes d’aïllaments i

tancaments (portes, finestres, etc.). El
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
(PAES) concreta algunes actuacions
de “millora de l’eficiència energètica a
l’ajuntament” (per l’any 2019, valorades en 24.000€) que aprofitant la
situació es podrien haver implementat
prematurament.
En resum: no neguem la necessitat
de les reformes executades a la Casa
de la Vila malgrat estem en contra de
com s’han definit. Segons el nostre
criteri, hauríem desenvolupat una
reforma més integral i funcional,
incloent totes les plantes de l’ajuntament, evitant així el trasllat i la divisió
dels serveis municipals en diferents
edificis. D’altra banda, no considerem
encertats certs canvis estètics, com
ara la instal·lació de parquet tenint
en compte la durablilitat del material
i el cost d’aquest. Creiem que part
d’aquests recursos podrien haver-se
destinat a garantir l’accessibilitat a
l’ajuntament o bé millorar-ne l’eficiència energètica.

La CUP a l’Ajuntament
Tota la informació sobre les mocions, precs i preguntes presentades
per la CUP Riudoms al Ple municipal del passat 18 de gener del 2018

El 23 de novembre, en un Ple extraordinari, es va aprovar: la inscripció del
Teatre Auditori del Casal Riudomenc
a un registre de sales exhibidores de
cinema, la proposta de distribució del
superàvit de l’exercici 2016 i la proposta de 4a modificació de crèdit del
pressupost 2017.
El 28 de desembre es va convocar un
nou Ple extraordinari per aprovar el
pressupost de 2018. La CUP va votar
en contra de la proposta ja que l’equip
de govern no especifica clarament
com es destinaran els diners de la
partida d’inversions. A més, creiem

Tens algun dubte o necessitat?

que el pressupost no prioritza prou
algunes àrees d’especial importància
com per exemple en polítiques d’ocupació, serveis públics, dinamització i
participació. El pressupost, tal i com
passa sempre, s’ha realitzat amb molt
poc debat i sense participació, paraules que el govern mai té en compte.
El 18 de gener es va celebrar el Ple
ordinari on es van tractar la desafectació de la segona planta de l’edifici
del Jutjat de Pau, i una modificació
puntual de les Bases reguladores de
les subvencions per a la rehabilitació
d’habitatges antics.

Contacta amb els
regidors!

Pere Campíñez

Roser Torres

pcampinez@riudoms.cat

rtorres@riudoms.cat

Acompanya’ns al pròxim Ple!
La convocatòria del pròxim Ple municipal
ordinari és al 15 de març a les 19h

Precs i preguntes
uu COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ
DE RIUDECANYES
Demanem accés al contingut de les reunions on s’assisteix en representació de l’Ajuntament
Quanta aigua rep Riudoms provinent del Pantà de Riudecanyes? Per a quins usos està previst l’ús d’aquesta
aigua? Es fa un ús total dels drets de concessions de
que disposem?

Per quins motius no s’està desenvolupant el Consell
de Redacció del Butlletí tot i que el Ple va aprovar-ne
una moció el 2 d’abril de 2015?
uu JOVENTUT i LLEURE
Arran de la recent adjudicació per a la confecció d’un
Pla Local de Joventut:
Per quins motius no s’ha informat sobre les conclusions de l’anterior estudi?

uu XARXA D’AIGUA POTABLE
D’on prové l’aigua de consum de boca que arriba a les
llars del municipi?

La plantilla municipal recull la plaça de “dinamitzador
juvenil”, es preveu convocar-la?
uu CULTURA

Per quin motiu no s’utilitza un únic proveïdor d’aigua
per al consum de boca?
D’on s’abasteix i quin control té en la xarxa de distribució per a l’aigua de reg?
Com es controla l’ús d’aigua per al reg de parcs i jardins i neteja viària?
uu BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
Per què no apareix el total de dades de participació de
la Consulta de la Fira 2017?

Es té alguna proposta d’organització interna per a les
entitats relatives als nous balls i el cavall de la Festa
Major de Sant Jaume?
Quins dies s’ha obert al públic la Cisterna Vella?
Existeix un control de visites?Quanta gent ha visitat la
Cisterna en aquest temps?
Demanem explicacions sobre els problemes d’humitat
que pateix l’entrada de la Cisterna
Per quin motiu no s’obre al públic la Capella Verge
Maria? Què hi ha actualment en aquest equipament?

