Especial Nadal
SALOU 2017-2018

Salou invertirà 3,6 milions
d’euros el 2018
Inversions 2018

Pla d’inversions 2018-2021

· Obres als carrers: 1.342.100 €
· Inversions en infraestructura turística: 930.000 €
· Instal.lacions municipals: 1.020.000 €
· Altres inversions: 300.000 €
TOTAL: 3.592.100 €

· Obres a carrers: 7.780.100 €
· Inversions en infraestructures
turístiques: 2.005.000 €
· Instal·lacions municipals: 4.965.000 €
· Inversions en mobiliari: 60.000 €
· Inversions en informàtica: 600.000 €
· Inversions en esports: 170.000 €
· Inversions a la brigada: 200.000 €
· Inversions a la Policia Local: 200.000 €
TOTAL: 15.980.100 €

Dibuix futura Biblioteca

Es preveu una important
despesa d’1,3 milions en
la millora de carrers;
i una inversió d’1 milió
en infraestructures de
caire turístic.
També es preveu un pla
inversor a 4 anys vista,
que suposa un esforç
de prop de 16 milions
d’euros (2018-2021).
L’Ajuntament de Salou ha aprovat
per a l’any 2018 un pressupost de
43.639.100 euros que es caracteritza
per un important esforç en inversió
als carrers; tant pel que fa al manteniment de la ciutat com a la creació de
nous espais de reconversió turística.
El pressupost preveu fins a 3,6M¤
d’inversió pel 2018; i puja fins als
4.1M¤ el 2019; 4,6M¤ el 2020 i, finalment, 3,6M¤ el 2021. Per tant, una inversió propera als 16 milions d’euros
pels propers 4 anys (2018-2021).
La partida més important en
manteniment de ciutat preveu obres

per import de 500.000 euros a set
zones diferenciades del municipi; a
més de la remodel·lació dels carrers
Falset, Penedès, Torremolinos, Ramon Llull i Roger Llúria (96.000 euros), un espai de lleure al sector 05
(115.000 euros), la renovació definitiva de l’avinguda de Carles Buigas
amb un cost de 70.000 euros d’inici,
100.000 euros per a la pavimentació de diversos carrers, així com
125.000 euros més per a la millora
de l’enllumenat, i la mateixa quantitat per actuacions de sanejament.
La partida d’equipaments municipals compta amb dues inversions
plurianuals importants: la nova
Biblioteca Municipal (760.000 euros), que suposarà una inversió total de 2,260.000 euros; i el nou edifici per a ubicar els Serveis Socials,
Acollida i Ocupació, al c/ Milà, amb
una partida inicial de 95.000 euros
fins arribar als 895.000 euros l’any
2021. També una partida de 20.000
euros per a la remodelació de la
zona comercial del mercat municipal, que tindrà un cost previst total de 1.145.000 euros; o treballs de
manteniment i millora de l’escola
Santa Maria del Mar, entre altres.

de la platja dels Capellans (70.000
euros); o nous mòduls de WC públics a la platja de Ponent (70.000
euros); a més de nous jocs infantils
(70.000 euros), entre moltes altres
inversions fins arribar a la suma de
930.000 euros.

La partida d’inversions per a la
renovació turística de la destinació
preveu des del canvi de les fonts cibernètiques (125.000 euros); l’adequació del Xalet Torremar per a
l’atenció al client; la remodelació del
Parc del carrer Brussel·les a tocar
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Pel que fa a l’evolució del deute i la pressió fiscal, des del 2012 el nivell d’endeutament s’ha caracteritzat per una baixada progressiva, passant dels 23,5 ME (un 55% d’endeutament) fins al 16% aquest
2017; tot mantenint la inversió en uns 4 milions d’euros anuals. La
pressió fiscal també s’ha anat reduint any rere any, mantenint la
mateixa qualitat en la prestació dels serveis.
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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

Per un futur de progrés i de prosperitat
Com veureu en aquesta publicació especial de Nadal, des del govern municipal de Salou hem planificat i executat
en el darrer any tot un seguit d’actuacions, que de ben segur han millorat
substancialment diversos aspectes de
la vida i l’entorn urbà de la ciutat, incidint sobretot en aquells punts on calia
una intervenció més ràpida o introduint
millores i canvis en serveis que requerien una adaptació a les noves necessitats.
I a punt de tancar l’any 2017, també
podreu conèixer amb aquesta publicació quins són els principals reptes
i prioritats que ens em marcat des del
govern per al nou exercici i pels propers anys, impulsant també aquells
grans projectes de ciutat que han de
preparar Salou per afrontar el futur
des del punt de vista social, cultural,

esportiu i econòmic amb garanties,
tot dotant i adaptant serveis i infraestructures urbanes, i equipaments
públics, per donar resposta a les demandes ciutadanes i socioeconòmiques del nostre municipi.
Projectes com la nova Biblioteca
(avui molt necessària donat que l’actual ha quedat insuficient per la gran
demanda i ús), les obres de millora
del camp de futbol, i la planificació i
execució d’obres de renovació, arranjament i manteniment de zones publiques urbanes, seran les prioritats
d’aquí a finals de mandat.
Estem iniciant, doncs, un nou període que hem de treballar amb gran
força i responsabilitat, si volem fer realitat el nostre compromís amb la societat i convertir Salou en un nou espai

social i econòmic que generi confiança, qualitat de vida i més oportunitats
per a tothom. Amb els projectes i inversions que impulsarem a partir de
l’any que comença, i comptant sempre
amb l’esforç comú i solidari de tots,
podrem consolidar dins, i projectar
fora, un Salou modern, curós i acollidor, dinàmic i vital.
I com cada any, amb motiu de les
festes de Nadal i sumant-me al seu
missatge, em complau expressar les
felicitacions més sinceres a tots els salouencs i salouenques, i els veïns i veïnes d’altres pobles i ciutats, així com
els meus millors desitjos de salut, pau i
prosperitat per aquest 2018.

Pere Granados Carrillo
ALCALDE DE SALOU

Govern Municipal de Salou

La Corporació Municipal

D’esquerra a dreta: Estela Baeza,
regidora de Benestar i Serveis Socials;
Martina Fourrier, regidora de Promoció i Dinamització Econòmica i Empresarial, Comerç, Consum i Mercats,
Sanitat i Salut Pública; David Gonzalez, 6è tinent d’alcalde i regidor de
Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Joventut, Dinamització i Servei d’Ocupació;
Júlia Gómez, 4a tinent d’alcalde i regidora de Serveis Educatius, Formació,
Infància, Lleure, Platges, Participació
Ciutadana, Medi Natural i Sostenibili-

D’esquerra a dreta (dalt): Francisco Alijo substituït per Enric Ollé (Secretari General), Estela Baeza, David
Gonzalez, Daniel López, J. Antoni
Brull, Marta Cortés (substituïda per
Miren E. Zabalo), Reyes Pino, José A.
Susín, Germán Rueda, Mario García,
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tat; Jesús Barragán, 2n tinent d’alcalde
i regidor de Serveis Generals, Qualitat i
Noves Tecnologies; Pere Granados,
Alcalde; Marc Montagut, 1r tinent
d’alcalde i regidor de Gestió del Territori; J. Antoni Brull, 3r tinent d’alcalde
i regidor d’Hisenda i Gestió Econòmica;
Benet Presas, 5è tinent d’alcalde i regidor de Promoció Turística; Ma. José
Rodríguez, regidora de Gestió d’Infraestructures i Manteniment de la Ciutat,
Cultura i Festes; Daniel López, regidor
d’Esports; i Ramon Pascual.

Marc Alarcón, Alexandre Boquet,
Marçal Curto, Vicente Macías. D’esquerra a dreta (baix): Felip Ortiz
(substituït per Ramon Pascual), Júlia
Gómez, Jesús Barragán, Pere Granados, Marc Montagut, Martina Fourrier, Ma. José Rodríguez, Benet Presas.
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La micropolítica,
#MillorantSalou
Al llarg d’aquest 2017 s’ha actuat en
la millora de l’espai públic de manera
contínua fent un esforç per tal d’adequar el municipi en tota la seva extensió i amb una especial actuació a voreres, arbrat i manteniment de la ciutat
en general.
D’entre el llarg llistat de carrers on
s’han dut a terme treballs hi trobem
la segona fase del passatge de la Jota,
el passatge Oromar al Cap Salou, el
carrer del Nord, el camí de la Mata, el
carrer de Fra Júniper Serra, el Carrer
Milà, els carrers de la Rioja i de Barbastre, l’ampliació de la vorera de la
Via Roma, les escales d’accés pel carrer Gavina a platja dels Capellans, la il·
luminació i renovació de la plaça de la
Província al barri de la Salut, a més de
la construcció d’un nou mòdul sanitari
al parc de la Ciutat, o la millora de les
instal·lacions del Cementiri i Tanatori
municipals, entre d’altres.
A més, en jardineria s’ha invertit
fins a 1 milió d’euros; i s’han plantat

fins a 126 unitats d’espècies diferents
a una vintena de carrers de Salou, que
ha suposat una inversió de més de
90.000 euros. Així s’han plantat noves
unitats de tipuanes, washingtònies,
plataners o mèlies, entre d’altres espècies, depenent de les que ja hi ha plantades a cada un dels carrers.
Els principals carrers on s’ha actuat han estat C/Escornalbou, Via
Roma, C/Carles Riba, C/Lleida, C/
Olivera, C/Fonoll, C/Joan Miarnau,
C/Josep Carner, C/Guillem de Claramunt, C/Rodríguez Pomata, C/Ebre,
Via Aurèlia, Via Augusta, C/Maria
Castillo, C/Major, C/Barcelona, C/
Berenguer de Palou, C/Església, Passeig de Jaume I, entre d’altres. Enguany, Salou també ha aconseguit el
distintiu de “Vila Florida”.
En altres punts també s’ha invertit
en la conservació i millora d’instal·lacions d’enllumenat públic com ara a la
carretera de la Costa, que s’ha iniciat
aquest mes de desembre.
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Cala Morisca en vies de recuperar
el seu esplendor
Aquest estiu s’ha enderrocat
el xalet de Pedrol Rius i ja
es treballa en la
recuperació mediambiental
d’aquest entorn únic, dins
de la segona fase del Camí
de Ronda.

El govern pretén convertir
aquesta zona en un nou
mirador i punt d’interès
natural que formi part del
Camí de Ronda.

Aquest estiu es va enderrocar l’antic
xalet de Pedrol Rius, a la Cala Morisca, al costat de Cala Crancs. L’actuació
pretén recuperar aquest bell entorn
de gran d’interès natural, mediambiental i paisatgístic convertint-lo en un
espai únic dins l’àmbit del projecte de
recuperació del litoral del Cap Salou
i contracció del Camí de Ronda. Dins
del solar, d’uns 9.200 m2, s’hi trobava
un habitatge en condicions de ruïna,
amb total abandonament per part dels
antics propietaris. Per això l’Ajuntament, un cop realitzada la compra,
ha decidit actuar-hi amb l’objectiu de
recuperar i naturalitzar Cala Morisca
com a espai natural d’ús públic.

Fins a la data, l’Ajuntament de Salou ha invertit
4,5 milions d’euros en la
compra de diversos terrenys a primera línia de
mar —entre ells el de Cala
Morisca— en el tram que
resta pendent d’executar
al Camí de Ronda.
Fins a la data s’han invertit 39.000 euros en l’enderroc i el desbrossament
de l’edifici i després de les
festes de Nadal s’executarà
un projecte de recuperació mediambiental adjudicat per 245.000 euros. De
cara a la primavera es durà a terme la

plantació de vegetació autòctona (uns
50.000 euros més) per acabar amb
l’adequació total de l’espai.

Altres inversions a Cap Salou per
millorar els serveis i la qualitat de la zona
Es destinaran prop de
100.000 euros per a
l’arranjament del pas
públic de vianants des del
carrer Punta del Cavall a
Cala Vinya
Es tracta d’una mesura que té com
a efecte poder reformar la zona i
la seva accessibilitat, dotant-la
d’una nova pavimentació, escales i un pas integrat en el terreny.
El pressupost de contracta és de
98.610,67 euros i començarà a
principis d’any. També es realitzarà un camí alternatiu adaptat
per tal d’evitar els dos trams d’escala existents. A més, a les escales
superiors s’efectuarà la col·locació
d’un pont de fusta amb l’objectiu
de salvar el barranc existent actualment i donar pas al camí adaptat
que permetrà arribar a l’accés públic de Cala Vinya de forma més
còmoda a través del bosc.

Enderroc de l’antic
edifici de la Cala Font per
recuperar el paisatge
d’aquest enclavament al
Cap Salou
Nou punt d’atenció i cures
de socorrisme a Cala
Crancs
A Cala Crancs s’hi ha ubicat un
punt de salvament i socorrisme a
l’edifici dels Triangles per tal de
donar una major cobertura e immediatesa a la zona del Cap Salou
en cas d’emergència. Concretament s’ha adaptat els lavabos fixes dels Triangles on s’hi ha ubicat el nou punt d’atenció i cures de
SOS, tot adaptant a persones amb
mobilitat reduïda els lavabos femení i masculí amb una inversió
de 14.875,96 ¤.

Millora de l’enllumenat d’un tram de la carretera del Far
L’actuació afecta a un total de 79 punts de llum del tram de la Carretera de
la Costa comprés entre la rotonda de la Carretera del Far i la de Replanells.
Degut a la seva antiguitat, una part considerable de les columnes presenten
un estat de corrosió avançat, juntament amb la il·luminació que proporciona
el conjunt de fluorescents és insuficient. Es procedirà a millorar-los per tal
de minimitzar la contaminació lumínica i alhora obtenir un estalvi energètic
amb l’aplicació de sistemes d’encesa, equips i làmpades de més alt rendiment.
L’actuació té un cost de 95.906 euros.
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Renovació de part de la
vorera i asfaltat de la
carretera del Far
Aquest estiu s’han dut a terme
unes obres de millora per tal
de dotar d’una vorera d’1 metre
d’amplada a la carretera del Far
en el tram que va de la cala Morisca i fins a la Falconera i per evitar
l’aparcament indegut dels vehicles en aquest espai. L’inversió ha
estat d’ 11.553 euros. Així mateix,
també s’ha asfaltat un tram de la
carretera del Far on les arrels dels
pins han aixecat el paviment. El
cost d’aquests treballs ha pujat a
8.652 euros.

Cala Font torna al seu aspecte inicial després de mesos de treballs.
Després de la demolició de l’edifici
guingueta que hi havia a la cala en
estat d’abandonament, va quedar
al descobert una antiga cova excavada a la pedra. Així que s’han
instal·lat barrots en aquesta cova
evitant el seu pas. També, s’ha
portat a terme la col·locació d’una
tanca a les escales, les quals s’han
aprofitat de l’antic restaurant, juntament amb una barana que facilita l’entrada a la zona. Finalment
s’ha realitzat una adaptació de la
platja amb el revestiment del mur
de taulons de fusta, a la part de les
escales que s’han pogut mantenir.

S’aprova el projecte d’una estació de bombament d’aigües
residuals a Cala Llenguadets
Actuació que dona servei tant a la guingueta de la platja com a l’edifici residencial Ritz. Aquesta EBAR afecta tant els espais de recollida de les evacuacions
de la guingueta i edificis i la canonada d’impulsió la qual discorre per la zona
verda pública fins al pou de registre de la xarxa municipal de desguàs del carrer de la Torrassa. Actualment, aquestes comunitats disposen d’estacions de
bombament de caràcter privat que impulsen les aigües residuals fins a la xarxa
municipal del carrer Brussel·les i Torrassa. L’estació té un cost de 246.109 euros.
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El Pla Parcial del sector 04 passa a ser
el nou eix estratègic de desenvolupament
de Salou

La tramitació del sector
segueix endavant i aquest
mes de desembre s’ha
aprovat inicialment.
El desenvolupament turístic, comercial, de serveis i esportiu de Salou abandona l’àmbit del sector 03-Barenys per
traslladar-se al nou pla parcial del sector 04; més conegut com Emprius Nord.
Aquests terrenys, de 44,3 hectàrees,
limiten amb la C-31b (autovia de Reus
a Salou), el Vial de Cavet i fins al Passeig 30 d’octubre. Per tant, se situen en
una àrea molt cèntrica de l’entrada del
municipi en una de les principals artèries de la capital de la Costa Daurada.
Els tràmits administratius segueixen
el seu curs i el projecte ja s’ha aprovat
inicialment aquest mes de desembre en
la sessió plenària de finals de mes.
El govern considera que aquest nou
sector significa progrés per la ciutat,
aportant qualitat de vida als ciutadans;
amb creació de llocs de treball i amb un
creixement turístic i amb la projecció
d’una ciutat esportiva per captar nous
turistes fora de temporada, però també
per donar un millor servei a la població.
A més, es defineix al sector una zona
comercial de sis hectàrees i es dona resposta a la demanda de places hoteleres
al municipi. L’alcalde, en aquest sentit,
ha explicat que s’està fent un esforç de
modernització important de la planta
hotelera actual però que aquest sector
pot aportar uns ressorts més moderns
d’acord amb la demanda turística.
El Pla inclou quatre zones diferenciades: residencial, hoteler, comercial, terciari i de serveis. En primer

lloc, una zona hotelera amb 2.000
habitacions repartides en un màxim
de quatre ressorts de gran qualitat
(planta baixa + 4) que ampliaran la
oferta turística de la ciutat. En segon
lloc, la ciutat esportiva municipal,
dotada de 10 hectàrees de terreny
que acolliran unes zones verdes amb
capacitat per desenvolupar tota una
sèrie d’activitats esportives, recreatives o de competició. Aquesta segona
àrea serà un nou atractiu i un increment de la oferta amb l’objectiu principal desestacionalitzar la temporada
turística i generar importants beneficis pel municipi. La tercera zona és
la que allotjarà un àmbit de 17.000
metres de sostre comercial i un parc
d’oficines amb 5.000 metres. El projecte de caràcter global que inclou
tant oferta turística com empresarial
i de serveis ajudarà a reactivar l’economia del municipi. A més, però, en
aquest sector també es preveu crear
fins a 145 nous habitatges (planta
baixa + 3). En total es podrien generar uns 800 llocs de treball directes.

Aquest projecte de gran
interès per l’economia i el
progrés de Salou s’ubica a
tocar de la futura estació
d’autobusos i de la futura
estació del ferrocarril.
Resoldre les inundacions,
prioritari
malgrat el sector 03 resta paralitzat, els
treballs per resoldre les inundacions
que genera el Barranc de Barenys al barri de la Salut segueixen endavant, amb
la tramitació administrativa pràcticament enllestida i pendents d’aprovació
definitiva del projecte d’endegament del

barranc en el seu tram final. La solució
tècnica manté la sortida que ja es preveia inicialment pel carrer Barenys i s’hi
afegeixen tres canalitzacions subterrànies de 7x2 metres sota els carrers A, B
i C, que serviran per rebre els excessos
d'aigua en casos extrems de pluja. Un
d'aquests calaixos, al carrer C, ja està
operatiu actualment i només caldria
adaptar-lo. D'aquesta manera, s’augmenta fins a la Q500 la capacitat d’evacuació d’aigües, tal com exigia el jutge
en la seva sentència. Aquesta alternativa manté un únic canal d'endegament
d'uns 30 metres d'amplada a través del
carrer de Barenys. El cost dels treballs,
que ha de finançar la Generalitat s’acosten als 14 milions d’euros.

Després d’una sentència que
va paralitzar el Sector 03, el
govern no renuncia a crear
un pol d’atracció econòmica,
turística, esportiva i
comercial al Sector 04.
La urbanització d’aquest nou sector
també significarà la millora de la vialitat del municipi donat que es crea un
nou vial urbà que enllaçaria amb l’autopista AP7. Aquests treballs podrien
apropar-se als 16 milions d’euros.
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Aquest 2017 s’ha desplegat el nou
sistema de recollida de la brossa
i implantat millores en la neteja urbana
A la web www.saloumesnet.cat es pot trobar tota la informació relativa
a les freqüències, les deixalleries, o sobre com sol·licitar la recollida de
mobles usats, entre altres qüestions.
Els veïns i veïnes de Salou han vist
com aquest 2017 s’ha desplegat un nou
servei de recollida de brossa i neteja
viària al municipi. La principal novetat amb el servei de recollida ha estat
la unificació dels contenidors del carrer cap a un sistema de càrrega bilateral amb la qual cosa la recollida és més
ràpida i els contenidors presenten un
aspecte de major netedat; a més de tenir una major capacitat, d’entre 1.000 i
3.500 litres. Així mateix s’ha optimitzat l’espai com que els contenidors van
fixats amb un rail a terra, han desaparegut els problemes de desplaçaments
de contenidors.

LES XIFRES:
· El cost del servei puja als 4,2 M anuals.
· S’ha passat de 136 a 245 contenidors de
recollida de matèria orgànica i de 92 de
cartró a 224. També s’ha doblat el nombre
de punts de recollida de vidre passant dels
129 als 237.
· S’han incorporat noves bufadores elèctriques
silencioses i ús de vehicles elèctrics per
minimitzar molèsties de sorolls.
· S’han instal·lat 100 noves illes de reciclatge
de brossa a les platges de Salou.
· S’ha habilitat una nova línia telefònica
gratuïta 900 101 613.
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Un altre aspecte a tenir en compte ha
estat la instal·lació de més punts de recollida de matèria orgànica, abraçant
tot el municipi; a més, el número de
contenidors d’envasos s’incrementarà
a 245 (amb l’anterior concessió n’hi
havia 136), també s’han incrementat
els contenidors de cartró a 224 (superant els 92 existents) i els contenidors
de vidre han passat a ser 237 (doblant
la xifra dels 129 existents), amb la qual
cosa molts ciutadans tindran més facilitats per reciclar.
També s’han incrementat els mitjans i la freqüència de la recollida de
cartró comercial, podent-se recuperar
més cartró. També s’han incrementat
els efectius per a la recollida de mobles vells i la neteja de contenidors
s’ha passat a fer amb aigua calenta,
augmentant-ne així el resultat. També
s’han incrementat els efectius per reparar contenidors, papereres i dutxes,
podent-se atendre amb menys temps
les averies. Pel que fa a la neteja viària,
s’ha incorporat maquinària més silenciosa podent-se iniciar el treball més
aviat i garantint una major netedat
dels espais preferents.

Millorem el reciclatge
entre tots!
De fet, arran de les millores introduïdes amb el sistema Salou ha millorat els índexs de reciclatge. Amb el
desplegament dels nous contenidors
de residus de la nova contracta de
recollida de brossa s’ha disminuït la
quantitat de residus que es destinen a
la incineració i paral·lelament ha augmentat el reciclatge de totes les fraccions. Aquest 2017, les tones aportades a
incinerar per Salou han disminuït un
9,3% quedant a un nivell inferior al
2015. Aquesta disminució de les tones
incinerades es deu a l’augment de totes
les fraccions reciclades que ha estat
possible per la major quantitat de contenidors de reciclatge instal·lats així
com la major col·laboració ciutadana.
El reciclatge ha augmentat en totes les
fraccions. Un 7% en el vidre, un 12%
en els envasos, un 21% en el paper i un
20,9% en la Matèria Orgànica.
S’han deixat d’incinerar aquest 2017
(fins setembre) 1.468 tones i s’ha generat un estalvi de 84.410¤. No obstant
encara queda molt de marge per la
millora, ja que tot i que el reciclatge ha
augmentat un 20% aproximadament
amb la nova contracta, encara van a
la incinerador dues terceres parts dels
residus produïts.
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La Base Nàutica a la platja de Ponent,
un espai per promoure l’ús dels
esports nàutics

L’Ajuntament ha inaugurat aquest estiu una base nàutica a la platja de Ponent amb la voluntat de donar més importància a
la cultura nàutica de la ciutat i afegint un nou emplaçament per acollir a tota mena de competicions de diferents categories
en vela. Enguany, ja s’hi han celebrat dos campionats de caire internacional; d’una banda el Mundial de windsurf en
categoria Techno 293 i, de l’altra, el campionat del món de Raceboard; a més d’acollir en proper 2018 la disciplina de vela
dels Jocs del Mediterrani. Amb aquesta aposta, Salou vol ser un líder del turisme nàutic, tant en competició com en oci, de la
Costa Daurada i posa la seva mira en el turisme esportiu internacional i familiar. El projecte, finançat íntegrament amb fons
municipals, ha suposat una inversió de 305.000 euros.

LA XIFRA: 285.000 EUROS EN INVERSIONS A PLATGES
Al llarg d’aquest 2017 també s’ha fet un
esforç important en inversió a les platges -més enllà de les aportacions d’arenes a diversos punts fruit dels canvis
de corrents marines i dels temporals
de principis de temporada. Així, aquesta temporada s’ha invertit al principal
atractiu turístic del municipi més de
285.000 euros en diverses millores
com ara la substitució de plataformes

de dutxes; la incorporació de nous rentapeus; la substitució de grups de dutxes al llarg del litoral així com el canvi
dels mòduls de poliklyns que donen
servei a les platges de Llevant, Ponent
i Capellans. A més, també s’han renovat alguns mòduls de lavabos de servei
públic de la zona de Llevant i Ponent i
s’ha creat un nou lloc de socorrisme a
la Cala Crancs.
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L’ocupació també ha estat una prioritat
Un altre dels eixos de treball del govern municipal recau en la voluntat de
generar noves capacitats per a millorar
els índex de treball i, en aquest sentit,
s’han desenvolupat i gestionat en el darrer any diversos programes provinents
del SOC i subvencionats pel Fons Social
Europeu, Ministerio de Empleo i/o el
Departament de Treball de la Generalitat. A través d’aquests plans s’han donat
oportunitats a més de 30 joves d’entre
16 i 30 anys; i a d’altres 30 persones
amb perfils professionals diferenciats,
alguns d’ells majors de 45 anys i en situació de risc d’exclusió.    
A més, aquest any 2017 s’ha obert
un nou servei adreçat al ciutadà, el
Servei d’Ocupació Municipal, el qual
ofereix informació, assessorament,
acompanyament a la recerca de feina,
borsa de treball, i orientació i formació als salouencs.
Es tracta d’un servei públic i gratuït
que l'Ajuntament posa a disposició de
les persones que busquen feina o que

volen canviar la seva situació professional, oferint informació, assessorament i orientació, així com a les empreses que cerquen personal per cobrir
llocs de treball, amb l’objectiu de millorar l’ocupació de les persones i facilitar-ne la inserció laboral. La finalitat
del SOM Salou és dissenyar, promoure
i gestionar els recursos que permetin
millorar les oportunitats d’accés al
mercat laboral de la població de Salou
i alhora poder ajudar a les empreses i a
les persones i dotar de nous serveis per
millorar les opcions d’accés al mercat
de treball a la ciutadania de Salou.
Tots els interessats en contactar
amb el servei d’ocupació municipal es
poden adreçar al Passeig 30 d’Octubre
4, 1a Planta subterrània, de l’Ajuntament; o al Tel: 977.30.92.00 Ext. 1104.
O es poden posar en contacte enviant
un correu a la següent adreça electrònica: somsalou@salou.cat. L’horari
d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Noves zones i renovació de parcs
infantils al municipi

Altres inversions en zones infantils
s’han dut a terme al Parc del Carrer
Mola d’Aires (Cap Salou) i al Carrer Guillem de Montcada Guillem de
Claramunt (al Barri de Ponent) on
s’han destinat 100.000 euros.
Els veïns de Cap Salou i els usuaris del pavelló poliesportiu de Cap
Salou també han vist com es millo-
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rava un nou espai d’esbarjo adequat
pels infants ubicat a la zona d’entrada
de la pista poliesportiva coberta. En
aquest indret s’ha dut a terme una
intervenció per part de la brigada
municipal consistent en el condicionament de la zona verda sota els pins
en espai amb un grup de jocs. El total
dels treballs pugen uns 7.000 euros.
Han consistit en la instal·lació de les
travesses de fusta per construir terrasses que impedeixin l’esllavissada i
suavitzin el desnivell de terra en cas
de pluja i el condicionament dels diferents jocs així com la retirada dels
jocs que anteriorment estaven ubicats al costat de la pista descoberta
del pavelló. També s’ha estès sauló
sota els jocs.
D’altra banda al parc de Manuel Albinyana: També s’ha instal·lat un grup
de jocs adaptats per a persones amb
mobilitat reduïda. De fet, en aquest
parc des del 2013 ja es compta amb
estructures de joc dissenyades i pensades per jugar a un sol nivell, sense

barreres, possibilitant així la integració de tots els infants en el joc, incloent aquells que puguin tenir alguna
dificultat física o sensorial. Aquests
primers jocs consten d’un carrusel on
hi ha la possibilitat d’incorporar 2 cadires de rodes i diversos nens asseguts
que disposa d’un paviment de cautxú
perimetral. Les noves instal·lacions
adaptades a l’aire lliure han suposat
una inversió d’11.841,67 euros.

Obres de millora al Camp
de Futbol
Amb una inversió de 570.000 euros,
es duran a terme treballs de reequipament, millora i condicionament de
l’àrea esportiva del Camp de Futbol.
Les intervencions concretes són:
substitució del mòduls de vestuaris
per uns de nous i més moderns; ins-

tal·lació d’una coberta a les graderies
del camp de futbol gran, i millora dels
camps d’entrenament de futbol 7 amb
col·locació de gespa artificial i dotació
d’enllumenat.
Les obres podrien iniciar-se els mesos d’abril-maig de 2018.

