
Riudoms té una potent xarxa d’entitats locals que és un dels 
puntals de l’activitat social del nostre poble. L'Ajuntament 
de Riudoms, anulament, col·labora econòmicament amb 
les entitats locals per tal que duguin a terme els seus 
projectes. 

La dotació econòmica extra que l'Ajuntament ofereix és per 
4 projectes de 1.000 € i 4 projectes de 500 € per aquelles 

propostes que siguin de més interès per als riudomencs i 
les riudomenques. 

En aquest sentit, i en el marc de la Fira de l'Avellana, 
s'ofereix la possibilitat que els projectes que presentin les 
entitats locals es sotmetin a votació popular.  

Així doncs, moltes gràcies per la vostra participació!

PROJECTES DE LES ENTITATS LOCALS
A VOTACIÓ - FIRA DE L' AVELLANA 2019

PODEU DEIXAR LA VOSTRA VOTACIÓ A L’ESTAND D’INFORMACIÓ DINS AL 
RECINTE FIRAL DURANT ELS DIES DE LA FIRA DE L’AVELLANA

 DNI:  ..............................................................................................................................

Les dades personals permeten la correcta identificació. Es garanteix el seu ús correcte i confidencial.
PER RESPONDRE CAL SER MAJOR DE 16 ANYS I ESTAR EMPADRONAT A RIUDOMS

Per altra banda, aquest formulari també és una excel·lent eina per tal de recollir les vostres opinions 
sobre temes relacionats amb Riudoms:

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(A retallar per un funcionari de l’Ajuntament)

❏ Parròquia de Sant Jaume – Restauració 
veleta del campanar.

❏  Cáritas Parroquial – Habitatge digne – 
millores a l'habitatge social.

❏ Lliga contra el càncer – Ajuda psicosocial i 
econòmica a afectats de càncer i a les seves 
famílies.

❏ Associació de dones Bella Llar – Seguint 
les passes de Gaudí.

❏  AMPA Institut Joan Guinjoan – «Fem 
ciència a l’Institut: l’escalfament global i 
l’ADN molecular.».  Millorem el laboratori.

❏ AMPA Escola Beat Bonaventura – Toquem 
les Matemàtiques:  Crearem un ambient de 
mercat i un ambient de construcció.

❏  Associació Amics de Riudoms – Instal·lació 
d’un desfibril·lador a la piscina.

❏ AMPA Escola Cavaller Arnau – Fem pati.
❏  Colla Sardanista Roses de tardor – La 

sardana a l’ensenyament.
❏  Associació de Jubilats i Pensionistes de 

Riudoms – Portem als socis al teatre de 
«gran format».

❏ Club Deportiu Riudoms – Orgullosa de 
poder jugar a futbol a Riudoms!!!.

❏  Grup Independent d'Art – Adquisició de 
material per representacions de diferents 
espectacles.

❏  Club de pàdel i tennis de Riudoms – 
Llicències per als nens que participen al 
Consell Comarcal i material esportiu de 
diferents espectacles.

❏  Club Futbol Americà Riudoms Rebels – 
Suport econòmic per a la millora de material 
per als entrenaments.

1. Llistat de projectes de les entitats locals

2. Propostes, queixes i suggeriments

Així doncs marca els 4 projectes que creus més interessants per Riudoms:

(Projectes ordenats segons ordre de presentació a l’Ajuntament. Més informació dels projectes a www.riudoms.cat)

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritzeu a què les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Actes, 
activitats i jornades responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de control de les 
persones inscrites a les diverses activitats, actes o jornades organitzades per diferents departaments. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades 
sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el 
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat

S’informa que també podeu presentar una reclamació, si així ho considereu, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció 
de Dades a protecciodedades@riudoms.cat


