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AJUNTAMENT 
DE RIUDOMS

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

I tu, quin Riudoms
t’imagines? RIUDOMS

PARTICIPA, 
DECIDEIX RIUDOMS.



Des de l'Ajuntament de Riudoms hem obert el 
procés de debat per definir les línies estratègiques 
que han de regir l'encàrrec de redacció del 
document d'avanç del Pla d'Ordenació Urbana 
Municipal del nostre municipi, el POUM.

El POUM haurà de definir el model de futur de 
Riudoms des del punt de vista urbanístic, amb 
totes les seves implicacions com l'habitatge, les 
infraestructures, els equipaments, l'activitat 
econòmica, els espais naturals i agrícoles així com 
afrontar importants reptes com són per exemple la 
dinamització i rehabilitació del nostre nucli antic.

Definir el futur del nostre poble és feina de tots i 
totes. Us convidem a participar-hi!

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

   PARTICIPA, 
   DECIDEIX RIUDOMS.
INSCRIPCIÓ ALS TALLERS PRESENCIALS DE 
DEBAT I RECOLLIDA DE PROPOSTES DEL 
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 Nom Complet

 Adreça

 

 Edat

 Telèfon

 Correu electrònic

  Volem definir Riudoms amb tu.
Com imaginem el nucli antic? 
Com fem viable la rehabilitació i habitabilitat dels 
nostres masos tradicionals? 
Com fomentem noves activitats econòmiques? 
Com configurem  allò que volem continuar sent, 
un poble amable entre el mar i la muntanya a deu 
minuts del segon pol econòmic de Catalunya.

Durant els mesos vinents farem tallers presencials 
de debat i recollida de propostes als quals us 
convidem ja a apuntar-vos.

Inscriu-te a www.riudoms.cat/imaginem o 
emplenant el formulari de la butlleta.

I tu, quin Riudoms t’imagines? 
Diposita aquesta butlleta a la bústia de l’OAC de 
l’Ajuntament de Riudoms o entrega-la a la 
Biblioteca Municipal Antoni Gaudí.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present 
autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer 
denominat  Participació ciutadana responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, 
i seu social al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest 
tractament és la gestió i control de les activitats, projectes i programes relacionats 
participació ciutadana de l’Ajuntament. 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 podrà 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 faci al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a 
ajuntament@riudoms.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el 
Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Per què fem un 
procés participatiu?

Com hi puc 
participar?
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