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NOU CANAL DE
COMUNICACIÓ
AMB LA
CIUTADANIA
Benvolguts riba-rojans i riba-rojanes,
Us fem arribar a les vostres mans la primera edició del butlletí
municipal, una nova eina de comunicació de la Corporació Municipal
amb tots el ciutadans de la nostra Vila que contindrà diferents espais,
entre els quals notícies i agenda del nostre poble.
Assolim, amb l’edició d’aquest butlletí, un dels compromisos del
nostre programa de govern, per tal d’assegurar la màxima difusió
de la informació des de la Casa de la Vila a cadascuna de les nostres
llars. Aquest mitjà institucional complementa el ventall de mitjans de
comunicació al vostre servei, per tal d’assegurar la transparència que
avui s’exigeix a les institucions públiques. Conscients que tots els veïns
i veïnes no tenen accés als canals digitals que ens ofereix internet
-com la nova pàgina web-, hem apostat per la difusió de la informació
institucional en format paper. Difusió d’informació institucional i màxima
transparència són els dos eixos bàsics en els quals es fonamenta aquest
butlletí.
Si els propòsits del butlletí són clars, aprofito l’espai de l’editorial de la
primera edició d’aquest butlletí per agrair el patrocini d’aquest mitjà a
l’empresa Urbaser. Disposar d’un servei de comunicació professional
té uns costos, difícils d’assumir per part de la nostra Corporació en
les circumstàncies econòmiques i financeres actuals. L’empresa
Urbaser patrocina aquest mitjà íntegrament, posant al servei del nostre
Ajuntament una eina de comunicació amb els veïns; així com un servei
eficaç de relació i cooperació amb tots els mitjans de comunicació
nacionals.
Per tant, la Casa de la Vila disposa des d’avui d’un servei de premsa i
comunicació professional. Un servei de qualitat que gestionarà tots
els canals de comunicació de la Corporació amb tots els veïns; i de la
Corporació amb tots els mitjans de premsa territorials i nacionals.
L’objectiu últim del servei és una clara aposta per la transparència i per la
projecció del nostre poble a Catalunya i al món.
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos, així com per demanar-vos
col·laboració amb les professionals que gestionaran aquest servei, per
tal d’aprofitar al màxim la sinèrgia fruit d’aquesta nova col·laboració amb
l’empresa Urbaser, per tal de projectar la nostra Vila al món.
Salutacions,

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

Edita:

La instal·lació de la placa de la Casa de la Vila a l’edifici consistorial, a l’inici de la legislatura, fou un
gest simbòlic de les intencions del nou Govern per posar al dia la institució municipaL

IMPULS A LA MODERNITZACIÓ
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE HA IMPULSAT EN AQUEST MANDAT
LA REORGANITZACIÓ INTERNA DEL CONSISTORI PER MILLORAR-NE EL
FUNCIONAMENT I AGILITZAR TRÀMITS I SERVEIS MUNICIPALS
El Govern Municipal està tirant
endavant
una
reestructuració
interna
per
optimitzar
els
recursos públics disponibles per
a la prestació de serveis als 1.195
habitants de Riba-roja d’Ebre. Així,
s’ha ajustat la plantilla fins a fixarla en 19 treballadors, a més dels
5 contractats per a la temporada
d’estiu. També s’està treballant amb
el Servei d’Assistència Municipal
(SAM) de la Diputació de Tarragona
per impulsar una reenginyeria de
processos que estableixi i millori
els procediments interns i assigni
tasques als llocs de treball.

l’Ajuntament. I és que cada any es
paguen 265.000 euros als bancs
entre interessos i amortització de
capital, la qual cosa obliga a la
contenció econòmica. El juny de
2011, quan va prendre possessió
l’actual equip de Govern, es devien
al banc 1.323.761,89 euros, les
factures impagades ascendien
a més de mig milió d’euros i s’hi
sumava una pòlissa de crèdit de
485.000 euros més. Gràcies al Pla
d’Ajust implantat s’ha aconseguit
revertir la tendència negativa
tancant l’exercici del 2013 amb un
superàvit de 84.099 euros.

L’objectiu és agilitzar els tràmits i
assolir una major eficiència dels
serveis i recursos que es gestionen
des de l’ajuntament. També s’està
treballant per ordenar la situació
dels edificis de titularitat municipal.

Nou web i marca
municipal

GAIREBÉ 2 MILIONS DE
PRESSUPOST ANUAL
La reestructuració interna s’ha
traduït també en un major control
dels ingressos i despeses a temps
real. Cada any, l’Ajuntament de
Riba-roja d’Ebre gestiona un
pressupost que ronda els dos
milions d’euros, més d’una quarta
part dels quals provenen de la
indústria nuclear i hidroelèctrica.
En l’actualitat està en vigor
un Pla d’Ajust per sanejar les
arques municipals i fer front
a l’endeutament que pateix

Patrocina:

A tot això se suma la introducció

de noves tecnologies amb la posada
en marxa d’un nou portal web amb
informació, actualitat i seu electrònica,
a través de la qual es poden realitzar
tràmits per internet, sense necessitat
de desplaçar-se a l’ajuntament.
També en el marc de modernitzar
l’Ajuntament
i generar noves
oportunitats de futur al poble, s’ha
posat al dia la marca institucional i
s’ha presentat una nova marca per
al municipi: Riba-roja d’Ebre Activa’t!
per a la millora de la cohesió local i la
projecció exterior, així com les seves
variants de Riba-roja d’Ebre Tasta-la!
vinculada als productes locals de
qualitat i la de Riba-roja d’Ebre enxarxa’t!
per als projectes de coworking, TIC i
Promoció Econòmica.

9 regidors, 5 al govern
El Ple Municipal està constituït per cinc regidors de CiU,
actualment en el Govern, i quatre del PSC. Cinc dels
nou càrrecs electes tenen competències en el Govern
Municipal: Antonio Suárez ocupa l’alcaldia i gestiona les
àrees d’Hisenda, Urbanisme i Serveis; Francesc Esteve
és el responsable de Joventut, Educació i TIC; Montserrat
Arbonès, de Cultura, Benestar Social i Salut; Josep Maria
Piñol, de Promoció Econòmica; i Antonia Linde gestiona
Festes, Camins i Protecció Civil. A l’oposició, José Luis
Aparicio, Leonor Cervelló, Teresa Griso i Mari Carmen
López.

Més informació:

www.riba-roja.cat

ZONA LÍQUIDA, UN ESPAI PER
CONTINUAR SENT PIONERS

AGENDA

A més, el coworking porta intrínsec
un model de treball cada vegada més
actual, el col·laboratiu i en xarxa,
enllaçant així amb les noves tendències
que s’estan desenvolupant en els
àmbits del treball i l’empresa.

enxarxa’t!
Zona Líquida forma part del projecte
Riba-roja d’Ebre: enxarxa’t! impulsat per
l’Ajuntament. Aquest projecte busca
aprofitar la trajectòria pionera de la
comarca en qüestions tecnològiques
per dinamitzar el municipi. I és que la
Ribera d’Ebre és capdavantera en la
creació del servei de telecentres i en
iniciatives diverses de foment de les
TIC (Tecnologies de la Informació i la

Inscripcions al Casal d’Estiu i als
cursos de Natació i Aquagym

1 DE JUNY

Trobada Nacional de Puntaires
Les puntaires es reuniran a la plaça
de l’Ajuntament de 10 a 14 hores.

Un dels projectes amb més visió de
futur en l’àmbit del treball i les noves
tecnologies que es desenvolupa a
Riba-roja d’Ebre és, sens dubte,
Zona Líquida. Es tracta d’un espai de
coworking (o espai de treball compartit)
on els usuaris poden desenvolupar els
seus projectes professionals fent ús
de la tecnologia de connexió a Internet
més puntera.

Els interessats en el servei de
Zona Líquida poden
informar-se’n enviant un
correu electrònic a
aj.riba-roja@altanet.org

27 DE JUNY

7 DE JUNY

Festa dels Jubilats
Durant tot el dia a la Casa de la Vila,
actes per a la gent gran.

8 DE JUNY

El Vermut de l’Estelada
Inauguració de l’estelada i vermut
popular. A les 12 hores a l’entrada
del poble. Organitza l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC).
DIVERSOS PROFESSIONALS JA UTILITZEN LA ZONA LÍQUIDA PER
TREBALLAR DURANT LA SEVA JORNADA LABORAL

Comunicació). Actualment disposa
d’una xarxa de telecentres que cobreix
tot el territori (amb gestió i dinamització
comarcal) i d’una dotació TIC superior
a la mitjana catalana.
En aquest context, Riba-roja d’Ebre és
l’únic municipi català que compta amb
una xarxa de fibra òptica d’alta velocitat
que arriba a la totalitat de les llars.
Alhora, compta amb un telecentre
amb 10 anys de trajectòria i altres
projectes diversos de dinamització
TIC que compten amb el suport de la
Generalitat. Zona Líquida constitueix,
així, un pas més en la voluntat del
municipi de seguir sent pioner en el
desenvolupament TIC.

Treball, formació i
innovació
Zona Líquida és un espai pensat per
ser molt més que un emplaçament
per treballar. La formació, la difusió
de les TIC i la creació d’iniciatives
innovadores són altres dels aspectes
que es busquen fomentar en aquest
espai situat a l’edifici de l’antiga
Biblioteca Municipal.

14 DE JUNY

5 de juliol

Trobada Nacional de Petanca
El Club de Petanca de Riba-roja
d’Ebre organizat una jornada amb
altres clubs catalans i de la franja.
Al matí, al Camp de futbol.

6 de juliol

Sopar de la Parròquia

19 DE JULIOL

III Jornada del Jovent
Activitats esportives organitzades
per l’Associació de Joves de Ribaroja d’Ebre. Durant tot el dia a
diversos espais.

Festival “Poesia des dels Balcons”

21 DE JUNY

Festa de la Sòcia
Organitza l’Associació de Dones de
Riba-roja d’Ebre.
La segona edició d’aquest certamen
literari tornarà apropar la poesia al
gran públic amb actes de diferent
format. Hi participaran 80 poetes
convidats, i altres entitats i artistes
locals. Enguany s’homenatjarà
Montserrat Abelló, poeta amb una
llarga trajectòria com a escriptora
i reconeixements com la Creu Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya.

22 DE JUNY

Concert de Músiques del 1714
A càrrec del grup Organistrum.

Com a atractiu subsidiari, s’ha
concebut com un espai de coworking
rural, un factor que tenen en compte
molts professionals liberals, sovint
lligats a les TIC, que busquen entorns
de treball tranquils però altament
dotats tecnològicament.

Les inscripcions al casal d’estiu per
a nens i nenes s’han de formalitzar
a l’Ajuntament de 10 a 15 hores. Les
activitats començaran el dilluns, 30
de juny.

23 DE JUNY

Revetlla de Sant Joan
A la nit, encesa de la foguera i
actuació dels Figots Satànics al
Camp de Futbol.

OPINIÓ

El govern espanyol va aprovar l’any
passat la Ley de Racionalidad y
Sostenibilidad de la Administración
Local que, entre altres qüestions,
obliga els ajuntaments de municipis
de menys de 5.000 habitants a cessar
en la gestió d’alguns serveis bàsics.
En el cas de Riba-roja d’Ebre acatar
aquesta llei suposaria el tancament
de la llar d’infants, la biblioteca o
les piscines d’estiu, així com haver
de demanar autorització a altres
administracions per fer obra nova.
Molts d’aquests serveis passarien a
mans de la Diputació o la Generalitat
sense acompanyament pressupostari.
Aquesta llei compta amb el
rebuig frontal del grup municipal
de CiU, entenent que és una llei
recentralitzadora de l’Estat, que resta
autonomia i recursos als ajuntaments
petits. Ajuntaments petits com el
nostre representen l’administració
pública més propera a la gent, la que
es troba a peu de carrer i dóna serveis
indispensables per als nostres veïns.
Per això vam proposar al ple
riba-rojà
presentar
un
recurs
d’inconstitucionalitat contra aquesta
llei. El Ple va aprovar per unanimitat
portar a terme aquesta acció, sumantse així a la iniciativa d’altres 800
municipis catalans i 2.302 de tot l’Estat.

Dipòsit Legal: T 761-2014

Els crèdits que l’Ajuntament va
sol·licitar des de 1999 fins a 2010 es
feien servir per a la realització d’obres
en serveis, edificis municipals,
carrers, aigua potable, clavegueram,
places, fibra òptica, adquisició de
maquinària... Tot això, per evitar
que els veïns afectats haguessin
de pagar ells sols, per l’aplicació
de contribucions especials. Com a
exemple es transcriu l’últim crèdit
sol·licitat, l’any 2010, on consta el cost
total de l’obra o servei:
Plaça Enher: 238.360 €; nova
àrea paisatgística 86.361 €; noves
connexions (+200) 108.000 €; xarxa
FTTH GPON 199.994,53€; ampliació
canals digitals 40.000 €; millora
camins 38.000 €; enllumenat Santa
Madrona 12.064 €; remodelació
oficines 40.000 €; urbanització
carrers Església/Sol 62.343 €, plaça
Lleida 36.268 €, plaça del Pou/carrer
Nou 22.052 €, Trav. Garites 11.469
€ i 2a fase carrer Sequer 13.190 €;
protecció voreres i tanques 24.214
€; soterrament fibra òptica 100.973
€; guarderia 247.272 €; adquisició
maquinària 60.000 €; millora
instal·lacions 110.000 €.
Total de les inversions: 1.360.560,24
€, dels quals 394.438 € provenen de
subvencions i 813.446,52 €, del crèdit.

Tirada: 500 exemplars

L’ARTISTA LOCAL ALBERT BONET ÉS
L’AUTOR DEL CARTELL

LES RESTES DEL CASTELL ESTAN CATALOGADES COM A BÉ
CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL

Prospeccions
arqueològiques al Castell
Templer
Concretar els límits del Castell Templer de Riba-roja d’Ebre i conèixer-ne la
seva potencialitat arqueològica. Són els principals objectius de les prospeccions
que s’estan portant a terme durant aquest dies a les restes del castell, declarat
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
Els treballs formen part del conjunt d’actuacions previstes per l’Ajuntament de
Riba-roja d’Ebre per a recuperar el Nucli Antic i valorar-ne la viabilitat turística.

L’ORIGEN DE RIBA-ROJA D’EBRE
Situat al casc antic de la vila, el castell data del 1153. Passà a mans de l’ordre
del Temple després que Ramon Berenquer IV li cedís el castell de Miravet i
les seves pertinences, entre les quals el Castell de Riba-roja d’Ebre. L’ordre
va engrandir-lo i va consolidar una vila al seu voltant fins a constituir el que
actualment coneixem com a casc històric.

Imprimeix: Centre Especial de Treball Jeroni Moragas

20 ANYS DE JOTA A
RIBA-ROJA
La regidoria de Cultura ha organitzat
per a aquest 2014 un conjunt d’activitats
per commemorar el 20è aniversari de
la recuperació de la Jota com a ball
tradicional del municipi. Entre elles
s’hi troben la Jornada de Jotes que va
tenir lloc el 17 de maig, una exposició de
fotografies que es podrà visitar durant
la festa major d’agost, i l’edició d’un
cartell commemoratiu realitzat per
l’artista local Albert Bonet. A més, Ribaroja d’Ebre serà la seu la V Festa de la
Jota de la Ribera d’Ebre que tindrà lloc
el 13 de setembre.
La Jota es va tornar a ballar al municipi
coincidint amb el Ball de Coques de Sant
Bartomeu de 1994 gràcies a la iniciativa
d’un grup de veïns. Des de llavors s’ha
consolidat com un dels actes més
estimats de la festa major.

Contingut: La Lleonera Comunicació

