
Per a més 
informació:

Les teves idees,
el futur de tots

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

Tu decideixes!

VOTEM!

BUTLLETA DE VOTACIÓ

Les propostes d’aquesta 
butlleta són les vàlides 
que han passat el procés 
de valoració i d’estudi de  
viabilitat dut a terme 
per la comissió tècnica 
municipal.

Ara toca votar les 
propostes que creguis 
més necessàries. 
Tu decideixes!

PROPOSTES  
VALORADES

Estudi de viabilitat
Comissió  

tècnica municipal

La Fira

VOTEM
Votació popular

28 d’octubre al 
3 de novembre

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

Tu decideixes!

Recorda!
MARCA UN 

MÀXIM DE 

Si una butlleta té més de 
5 propostes marcades, 
es considerarà nul·la.

5 PROPOSTES

Web de l’Ajuntament 
www.laselvadelcamp.cat

Oficines municipals

Xarxes socials municipals 
(Facebook, Twitter, App)



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

Tu decideixes!

Com ho fem?

Si ets major de 16 anys i estàs empadronat/da a La Selva 
del Camp, pots votar un màxim de 5 propostes, aquelles 
que consideris més urgents i necessàries per al poble. 

Pots lliurar aquesta butlleta presentant el teu DNI o NIE: 

A l’estand de la Fira els dies 28 i 29 d’octubre. 

A les oficines municipals entre el 30 d’octubre i el 3 
de novembre en horari d’atenció al públic.

NÚM. PROPOSTA COST APROXIMAT VOT

Ampliació de l’arbrat del Carrer de Tarragona 11.413,45 €

Renovació dels equipaments i ampliació del Parc Baix Camp 31.871,76 €

Habilitar un espai com a casal de joves 48.129,00 €

Col·locar aparells d’exercicis físics a l’aire lliure en 3 o 4 espais 11.828,96 €

Banc de recursos sociosanitaris per facilitar a la gent que ho necessiti puntualment  
(llits elèctrics, cadires de rodes i crosses) 11.200,00 €

Mobiliari urbà al Camí del Rec 239,58 €

Millora de la zona lúdica del polígon (lavabo d’obra, canviar barbacoes  
i afegir taules i zona de jocs) 24.618,97 €

Pàrquings de bicicleta (uns 30 punts per tot el poble) 13.886,60 €

Rocòdrom 29.464,35 €

Ampliació del columbari (espai per a urnes de cendres al cementiri) 23.463,20 €

Creació d’una pista futbol sala al pati gran de l’escola Gil Cristià 34.727,00 €

Zona verda i parc zona Creu Coberta 17.151,75 €

Pas de peatons elevat prop del pavelló esportiu 6.708,24 €

Oficina de tramitació electrònica 6.234,40 €

Campanya per aturar la pràctica habitual de no recollir els excrements de gossos 1.694,00 €

Campanya de conscienciació i informació als propietaris d’habitatges del nucli antic 
sobre lloguer i rehabilitació 2.662,00 €

Arranjament pluvial del carrer Raval de Sant Pau (canonades i clavegueram) 18.061,14 €

Parc de trànsit al pati gran de l’escola Gil Cristià 37.425,30 €

Restauració de la figura de l’elefantet de l’estació i reubicació 1.694,86 €

Canviar els actuals bancs públics per bancs accessibles 5.203,00 €
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