
Del 25 de febrer al 15 de març, 
escull les inversions que vols 

que es portin a terme

Vota electrònicament a 
participa.salou.cat

Pressupostos
Participatius

S A L O U  2 0 1 9

Regidoria de Participació Ciutadana

participa.salou.cat

V   TA!
Regidoria de Participació Ciutadana

participa.salou.cat

#totsfemSalou

Quantes propostes s'executaran?
Un cop finalitzat el període de votacions, s'aniran 

seleccionant per a la seva execució les propostes més 
votades sense superar els 250.000 €.

Segueix el procés a 
participa.salou.cat. 

Si necessites assistència, dirigeix-te a:
Ajuntament de Salou

Departament de Participació Ciutadana

De dilluns a divendres de 8 a 15 h
Telèfon: 977 30 92 00, ext. 1214

Adreça electrònica: 
participacio@salou.cat



NOTA: Seran nul·les les butlletes que tinguin més de tres vots, les que no incloguin les dades obligatòries del votant i les que no 
s’introdueixin en les urnes habilitades dins el termini establert. En cas que la mateixa persona faci més de tres votacions en 

paper i/o a través de la plataforma participa.salou.cat, només seran vàlides les tres primeres que s’hagin entrat a la plataforma. 
Suplantar la identitat d’una altra persona a l’hora d’emetre un vot és un delicte.

PROTECCIÓ DE DADES: D’acord amb l’article 13 del reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, s’informa que el responsable del 
tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Salou (departament de Participació Ciutadana, passeig 30 d’octubre, 4, 

43840-Salou). La finalitat del tractament de les dades és la gestió i tramitació de la votació dels Pressupostos Participatius 2019. 
La base jurídica és el consentiment inequívoc del propi interessat de prendre part en la votació. La categoria de les dades són 

identificatives (nom i cognoms, DNI i data de naixement). Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament enviant escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a la següent 

adreça: passeig 30 d’octubre, 4, 43840-Salou (Tarragona) o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@salou.cat.

12. Instal·lació d’aparells de gimnàstica al parc de l’Av Països catalans amb 
Joan Fuster. Cost aproximat: 30.000 €.

13. Creació d’àrea lúdica de gossos al c/ Vendrell cant. c/ Torremolinos. 
Cost aproximat: 55.000 €.

14. Instal·lació de bancs al c/ Vendrell.  Cost aproximat: 2.000€.

15. Zona de pícnic i WC públics als Emprius. Cost aproximat: 100.000 €.

16. Àrea lúdica de gossos a la urbanització Xalets de Salou. 
Cost aproximat: 43.000 €.

17. Àrea lúdica de gossos a la urbanització Mirador de Salou. 
Cost aproximat: 43.000 €.

18. Punts d’intercanvi de llibres en espais municipals. Cost aproximat: 2.000 €.

19. Adequació i senyalització de les construccions defensives al Cap de Salou. 
Cost aproximat: 45.000 €.

20. Col·locació d’aparcaments de bicicleta al Centre Atenea. 
Cost aproximat: 2.000 €.

21. Font al parc exterior del Centre Atenea. Cost aproximat: 2.000 €.

22. Instal·lació de rètol de senyalització de l’orografia de l'entorn al tram del 
c/ Colom conegut com "els Pilons" Cost aproximat: 2.000 €.

23. Adequació d’una sala de la Torre Vella per a una exposició permanent 
sobre la història de Salou i peces epigràfiques salouenques. 
Cost aproximat: 75.000 €.

24. Adquisició d’equip de so per a totes les entitats de Salou. 
Cost aproximat: 25.000 €.

25. Construcció d'una escultura sobre els balls de bastons. 
Cost aproximat: 17.000 €.

26. Instal·lació de zona de jocs infantils al costat de la Masia Tous. 
Cost aproximat: 70.000 €.

1. Posar terra de cautxú i jocs infantils al parc del Mirador de Salou.  
Cost aproximat: 70.000 €.

2. Posar terra de cautxú i jocs infantils al parc de Xalets de Salou.  
Cost aproximat: 70.000 €. 

3. Jocs infantils, pavimentació i senyals de trànsit per a jugar els nens al parc 
de l'Av. Pau Casals cant. c/ Gaudí (Centre Atenea). Cost aproximat: 100.000 €.

4. Millora i renovació pista de bàsquet Pg. Jaume I (platja Llevant).  
Cost aproximat: 85.000 €.

5. Millora de l'equipament esportiu de la pista de bàsquet del c/ Bassa. 
Cost aproximat: 15.000 €.

6. Instal·lació de rètols per a la recollida d'excrements d'animals al municipi 
de Salou. Cost aproximat: 17.000 €. 

7. Arranjament i millora de l’Av. Pere Molas (instal·lació de bancs i fonts).  
Cost aproximat: 100.000 €.

8. Millora de la plaça Andalusia (més arbres, bancs, papereres i nova font de 
beure).  Cost aproximat: 65.000 €. 

9. Millora del gimnàs del passeig Jaume I. Cost aproximat: 90.000 €.

10. Renovació del parc infantil de la plaça Francesc Macià. 
Cost aproximat: 70.000 €.

11. Renovació del Jardí Botànic. Cost aproximat: 100.000 €.

Quines propostes vols que es facin?
En el marc dels Pressupostos Participatius de Salou 2019, la ciutadania ha presentat 
propostes d’inversió per al municipi. Les propostes que han superat l’avaluació tècnica 
d’acord amb les bases, se sotmeten a la votació de les persones empadronades a Salou 
que tinguin 16 o més anys. La votació es pot fer a participa.salou.cat o emplenant 
aquesta butlleta i dipositant-la a la urna de l’Ajuntament o de la Biblioteca de Salou. El 
termini de votació comença el 25 de febrer i acaba el 15 de març.

Nom i cognoms (obligatori)

DNI/NIE/Passaport* (obligatori)

Data de naixement (obligatori)

Adreça electrònica 

* El document que figuri al padró d’habitants de l’Ajuntament de Salou.

VOTA UN MÀXIM DE TRES PROPOSTES


