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TÍTOL PROPOSTA

1

S'hauria de prolongar el Camí de Tarragona, de tal manera que es doni continuitat al camí ja existent. La idea seria
Ampliació arbrat del Camí de
col·locar un tipus d'arbrat que amb temps i cuidant la poda permetés cobrir d'ombra tot el recorregut (on les parts
Tarragona
superiors dels arbres s'ajuntessin i formessin un espai bonic i agradable per on passejar).

2

El Parc Baix Camp és un parc vintage, ha quedat antiquat i vell. Es proposa canviar els equipaments actuals, per uns de
més moderns. D'altra banda, s'hi podrien incorporar equipaments infantils tematitzats, com ara un castell per on els
Actualitzar el Parc Baix Camp
Parc Baix Camp
infants puguin trepar, fer equilibris, etc. i una tirolina. Al mateix temps, i aprofitant aquesta remodelació, es pensa que el
parc hauria d'ocupar més espai del que actualment ocupa (més extensió).

Camí de Tarragona

COST
APROXIMAT

OBSERVACIONS AL COST

11.413,45 €

Inclou treure llambordes per tal de poder passar
el tub del reg i l'arbrat nou

31.871,76 €

El cost inclou l'ampliació de la zona de jocs
infantils, la compra i instal·lació de nous jocs tant
dirigits als infants com d'altres dirigits a afavorir
la interacció entre nens i avis (no seria un escac,
tal i com planteja la proposta 36, sinó jocs de
taula). La tirolina no és viable per manca d'espai.

3

Casal per a joves / Espai de
trobada

S'hauria d'habilitar algun edifici, espai, equipament municipal com a casal per a joves / espai de trobada, ja que
actualment no en disposen de cap. Aquesta actuació hauria de contemplar el mobiliari necessari perquè els joves puguin
desenvolupar les seves activitats (taules, cadires, ordinadors, connexió a Internet, etc.). Per tal de complir amb la
normativa dels pressupostos participatius, s'entén que aquest espai hauria d'estar autogestionat pels joves. No obstant,
hauria d'existir un treball anterior de l'Ajuntament que els ofereixi un guiatge per al correcte funcionament de l'espai.

5

Aparells exercici físic

Habilitar 3 o 4 llocs per col·locar aparells per fer exercicis físics a l'aire lliure.

Darrere del Casal d'Avis, al
Parc Baix Camp, tocant a la
Carretera d'Almoster i al
Carrer República

11.828,96 €

Inclou 13 aparells repartits entre les dues zones
proposades

6

Banc de recursos tècnics

Estaria molt bé que l'ajuntament adquirís material sociosanitari i que el posés a disposició de la població, quan aquesta
ho necessiti. Aquest banc de recursos tècnics podria estar format per material com: llits elèctrics, crosses, cadires de
rodes, etc.

Ajuntament

11.200,00 €

Inclou 2 llits elèctrics, 2 cadires de rodes i 20
crosses

A determinar per
l'Ajuntament

48.129,00 €

El cost contempla l'adaptació d'un espai, el
mobiliari i els equipaments necessaris, però no
personal específic per gestionar l'equipament.

239,58 €

Posar fonts no és viable perquè s'hauria de
portar l'aigua des del dipòsit esfèric i això
suposaria un cost que excediria la partida. Per
tant, s'ha pressupostat la compra i instal·lació de
2 papereres

Condicionar aquesta zona: Instal·lar un lavabo decent, no un polyclin, les barbacoes s'haurien de canviar ja que les actuals
Zona lúdica del polígon
estan molt malament, incorporar més taules i agregar una zona de joc per nens. A més, s'hauria de millorar l'accés a
(darrere Pago)
l'aigua en aquesta zona (fonts i aigua corrent).

24.618,97 €

El cost inclou construir un lavabo d'obra, canviar
les barbacoes, instal·lar 4 taules, fer una zona de
jocs i posar-hi una font

11 Pàrquings de bicicleta

El carril de bicicleta que es farà al tomb de muralla és una gran oportunitat per ampliar l'ús de la bicicleta a la Selva del
Camp. Però un dels elements que s'hauria de posar són els pàrquings de bicicleta. S'haurien d'escampar uns 30 punts
d'aparcament de bicicleta a tot el poble, substituint zones d'aparcament de cotxes. Si no hi ha els aparcaments de
bicicleta el cotxe continuarà se'n un element primordial per moure’s pel poble.

Tot el poble.

13.886,60 €

El cost inclou 30 pàrquings amb 5 espais per a
bicicletes cadascun

15 Rocòdrom

Instal·lar un ROCÒDROM que tingui disponibilitat d'escalar-lo amb corda i amb una part sense corda.

ZONA PAVELLÓ

29.464,35 €

El cost inclou l'espai sense corda, doncs l'espai
amb corda requeriria de personal que el
supervisés

8

Mobiliari urbà Camí del Rec

En el Camí del Rec, s'hi haurien de fer les següents actuacions: posar dues fonts, una al pont alt i l'altra al final del camí. A
Camí del rec.
més, hi faltarien papereres.

9

Millora de la zona lúdica del
polígon

3
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16 Creació d'un columbari

DESCRIPCIÓ PROPOSTA

UBICACIÓ
PROPOSTA

COST
APROXIMAT

Degut a l'actual llei que prohibeix llençar les cendres de les persones difuntes, en qualsevol lloc, crec que és necessari
comptar amb un espai destinat a COLUMBARI, dins el cementiri.
Allí es podran dipositar les cendres de les persones difuntes que hagin escollit crematori en lloc d'enterrament.
També suposarà que els selvatans acompleixin amb la llei vigent.

CEMENTIRI

23.463,20 €

El cost fa referència a l'ampliació del columbari ja
existent

OBSERVACIONS AL COST

19

Creació / Remodelació pista
futbol sala

Som un grup de joves esportistes que juguem a futbol sala i creiem necessari poder disposar d'un espai / pista per poder
fer partits i entrenaments. El pavelló quasi mai està disponible i ens faltaría una alternativa. Gràcies.

ESCOLA GIL CRISTIÀ

34.727,00 €

El cost inclou treure el paviment actual i
pavimentar de nou la pista gran de l'escola

20

Zona verda i parc zona Creu
Coberta

Hola. Ens agradaría que la zona de la Creu Coberta posséssiu una zona verda i un parc, per tots els nens d'aquesta zona,
ja que no tenim cap parc en aquesta zona del poble. Gràcies.

CREU COBERTA - C. PIÉ I
FAIDELLA

17.151,75 €

El cost inclou l'adaptació del terreny i la compra i
instal·lació de jocs

21

Pas de peatons elevat prop
del pavelló esportiu

És un tram aprop del pavelló esportiu, els vehicles corren moltíssim, crec que si ens posessin PASSOS ELEVATS com tenim
al carrer President Companys tots tindríem que frenar. Hi ha moltes activitats al pavelló, camp de futbol, creuen molts
CARRER HORTA
infants qualsevol dia tindrem un disgust.

6.708,24 €

El cost inclou la instal·lació de 2 passos elevats
situats segons el Pla de Seguretat Viària

6.234,40 €

El cost inclou l'equipament per poder fer les
tramitacions. Seria el mateix personal de l'oficina
d'atenció al ciutadà la que atengués les
sol·licituts

1.694,00 €

Es preveu una campanya molt dirigida i
específica a aquest col·lectiu

2.662,00 €

Es planteja una campanya personalitzada i molt
dirigida a aquest col·lectiu

18.061,14 €

El primer punt es va demanar abans del procés i
està previst.
Per tant, el cost correspon a la 2a part de la
proposta, a l'arreglar el carrer pel tema pluges. Hi
ha disponible un plànol de l'actuació prevista
dins aquest cost.

37.425,30 €

El cost inclou aixecar el paviment actual i
pavimentar d nou, pintar el terra i comprar i
instal·lar el senyals a la pista gran de l'escola.

Oficina de tramitació
23
electrònica

Oficina on poder realizar tramitacions amb DNI o certificats per tal d'accedir a tramitar amb altres administracions.
Ordinador + lector de targetes i una persona que atengui les sol·licituds.

24 Prou excrements de gossos

Estaria bé engegar una campanya per aturar la pràctica habitual de no recollir els excrements de gos. Tenim les voreres,
els descampats i fin hi tot el camí del rec ple de caques de gossos. Es podríen posar més cartells que convidin a recollir-les,
LA SELVA
bosses disponibles o destinar espais per a aquest ús.
Avisar de posibles multes també estaría bé.

Campanya conscienciació als Iniciar una campanya per concienciar als propietaris d'habitatges deshabitats / males condicions per tal que prenguin
26 propietaris d'habitatges del coneixement de les ajudes tant al lloguer com a la realització de les obres.
nucli antic
Dirigida als propietaris concrets.

AJUNTAMENT DE LA SELVA
DEL CAMP

NUCLI ANTIC

Aquesta segona proposta és de caràcter més individual, però com a veïna d'aquest carrer crec que faria falta primer de
tot i que és una cosa de poca quantía posar dues senyals de reducció de velocitat a 20 km/hora als dos extrems del carrer,
així com dos miralls, un a l'stop del carrer dels ponts amb raval sant pau, d'on surten bastants cotxes i l'altre a la sortida
Arranjament C. Raval de Sant del carrer de Mas la Trampa. Com a veïns hem tingut algún que altre esglai per passar cotxes massa ràpid i sortir de casa Carrer Raval de Sant Pau, La
31
Pau
s'ha convertit a vegades en un perill, i més si tens nens petits.
Selva del Camp
També arreglar el carrer pel que fa tema de pluges (posar unes bones canonades, grans, no com les que hi ha ara sota el
carrer), i un o dos clavaguerams exteriors per a que recullin l'aigua quan plou. Aquest carrer quan hi ha pluja sembla ben
bé un riu i ens entra aigua dins de casa a traves de les parets.

Parc de trànsit al pati de
32
l'escola Gil Cristià

Després que les instal·lacions de l'antiga escola Gil Cristià hagin quedat sense ús i donada l'existència de nombroses pistes
poliesportives al municipi, la proposta seria instal·lar un parc de trànsit permanent a la pista de l'antiga escola. Allí els més
Antiga escola Gil Cristià
menuts podrien practicar amb seguretat utilitzant les seves bicicletes i patinets. L'actuació principal es basaria en instal·lar
senyals verticals i pintar/marcar carrers i senyals horitzontals.
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Dignificació d'element
35 emblemàtic (elefantet
estació)

Proposo la dignificació/restauració/recolocació de l'elefantet de l'estació, en tractar-se d'un element distintiu i
emblemàtic del poble, ara gairebé ignorat.
Amb un cost reduït se'l pot repassar d'estructura i pintura, dotar d'orelles i ullals i situar en un pedestal en un lloc digne a
Estació de la Selva
prop de l'estació.
Cal tenir present que quan era visible des d'els trens constituia un referent important per als viatgers, cosa que podria
tornar a ser.

1.694,86 €

El cost inclou la restauració de la figura i la seva
reubicació.

38 Bancs públics accessibles

Canviar o modificar l'altura dels bancs per tal que la gent gran no tinguin tanta dificultat a l'hora d'aixecar-se

5.203,00 €

Inclou 25 bancs nous

Tot el poble

5
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OBSERVACIONS

4

Ordinadors Casal Gent Gran

Seria necessari que es compressin 6 ordinadors per al Casal de la Gent Gran, per tal que poguem realitzar activitats
d'informàtica en aquest espai.

Casal de la Gent Gran

L'ajuntament ja té previst incloure en el pressupost del 2018 la compra
d'ordinadors

12

Porta de l'Hort d'Iglésies pel
carrer de Tarragona

La porta de ferro sempre està tancada i molt malmesa. És la porta principal del mas i està molt malmesa i mai no està
oberta del tot. Només es pot entrar per una porteta, que si s'ha d'entrar amb cotxets resulta molt incomoda. Crec que
s'hauria de canviar la porta i posar-ne una que pogués estar completament oberta.

Porta de l'Hort d'Iglésies,
carrer de Tarragona.

Està prevista una actuació per pavimentar el terra de la porta per tal
que es pugui obrir, sense necessitat de canviar la porta

A la zona final del camí del rec s'hauria de posar uns bancs i una taular per poder fer una mica de picnic. Un parell de
bancs em semblaria bàsic.

Camí del rec.

Els bancs es van encarregar al juliol i s'han instal·lat ara al setembre.
De taules ja n'hi ha una a mig camí

27 Zona de Picnic Camí del Rec

7
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OBSERVACIONS

14 Millora zona barbacoes

La meva proposta està relacionada amb la millora de la zona de barbacoes, ja que és una zona gran i propera però,
considero que es pot millorar en quan a instal·lacions, mobiliari i zona més delimitada, amb un accés semicontrolat.
Tenim molts serveis al poble que ens identifiquen com a innovadors, però encara no disposem d'un excel·lent servei
d'esbarjo a les famílies que no tenim tros, parcela, xalet, mas.. i que ens interessa fer sortides amb amics i família per
gaudir d' una barbacoa sense haver de desplaçar-nos a llocs més endreçats i acollidors.
Tenim al voltant del nostre poble altres municipis que han ha apostat per fer inversió en aquest aspecte amb bastant
Polígon, polígon industrial
d'èxit i que aporta un caire d'acolliment i de fer vida de poble a les famílies els caps de setamana o festius. Si hagués un Silva ( sota fruselva)
espai més ben cuidat i organitzat, penso que, molta més gent faria ús de les instal·lacions. Seria un lloc ideal per
compartir amb altres famílies dies complerts, ja que el parc té un ús ben diferenciat.
Seria un bon servei que es donaria a tota la comunitat ( a la gent del poble de totes les edats) i que podríem utilitzar fent
més lligams entre selvatans.
Gràcies.

Repeteix la 14

17 Rocòdrom

Instal·lar un ROCÒDROM que tingui disponibilitat d'escalar-lo amb corda i amb una part sense corda.

ZONA PAVELLÓ

Repeteix la 15

18 Creació d'un columbari

Degut a l'actual llei que prohibeix llençar les cendres de les persones difuntes en qualsevol lloc, crec que és necessari
comptar amb un espai destinat a COLUMBARI, dins el cementiri.
Allí es podran dipositar les cendres de les persones difuntes que hagin escollit crematori en lloc d'enterrament.

CEMENTIRI

Repeteix la 16

Doncs la proposta és simple, tenim a diari més de 15 nens jugant al carrer, amb el perill que això comporta, algún lloc, per
petit que sigui, per poder col·locar uns gronxadors, tobogan, etc...Ja que a cada punta del poble n'hi ha un. Ho veig difícil, ZONA DE LA RÀPITA
però no perdo l'esperança.

Repeteix la 20, doncs es refereix a la mateixa zona

37 Neteja silenciosa

Substituir els bufadors de fulles per altres aparells més silenciosos.
Està molt bé viure en un poble net i endreçat però quan es fa la neteja dels carrers es genera un soroll elevat i que dura
una bona estona. Se sent de punta a punta de carrer, de pujada i de baixada, dos cops al dia.

Repeteix la 10

36 Avis i néts al Parc Baix Camp

Donar nous usos lúdics per a petits i grans al parc Baix Camp. Per mitjà de jocs infantils i un taulell d'escacs gegant. Es
busca relacionar els 2 nivells del parc i compartir jocs entre avis i nets. S'actua sota l'ombra dels arbres del talús, col·locant Parc Baix Camp - Plataforma Donat que compartia l'objectiu final amb la proposta 2, s'ha
incorporat en el cost d'aquesta
un tobagan ample per baixar i una pendent amb peces per enfilar-se per pujar. També es col·loquen bancs a dalt i a
Casal d'avis i talús
l'ombra.

25

Una zona per als nens a la
zona de la Ràpita

A tot el poble

9

10

DESCRIPCIÓ PROPOSTA

UBICACIÓ
PROPOSTA

N

TÍTOL PROPOSTA

7

En primer lloc, s'hauria de fer una reordenació dels elements que la integran per tal de guanyar espai. D'aquesta manera,
Remodelació de la Plaça Nova s'aconseguiria poder ballar bé o realitzar-hi altres esdeveniments. En segon lloc, s'hi hauria de posar ombra (arbres o
Plaça Nova
altres elements: tendal). Per últim, s'hi hauria de col·locar bancs perquè la gent pugui asseure's.

MOTIS DE LA NO VALIDACIÓ

Excedeix del cost, però des de l'Ajutament s'està estudiant una solució
per a tot el conjunt.

Hola. La meva proposta és per a què la neteja vial sigui més silenciosa, ja que ara mateix quan passa l'escombradora i el
"senyor del bufador" és molt molest, i a la vegada es faci amb vehicles elèctrics, servint així d'exemple en l'ús d'energies
no contaminants. En concret:
1- Comprar una escombra manual i canviar el bufador manual per l'escombra
2- Substituir el vehicle "escombradora" per un de més silenciós i elèctric.
Si no hi hagués prou pressupost pel vehicle escombradora, almenys compreu l'escombra manual

Tot el poble

Ja es disposa d'escombres i no es fabriquen vehicles "escombradora"
elèctrics. No obstant, el cost d'aquests vehicles excediria el cost i el
canvi dels bufadors per escombres no suposen una inversió

13 Pàrking de camions

Veient la gran quantitat de camions que passen hores aparcats als polígons del nostre poble i sabent que hi ha demanda
d'aquest tipus de servei al Camp de Tarragona, proposo que el consistori construeixi un pàrking per a camions amb
diferents serveis: vigilància, dutxes i serveis, màquines vending .... Penso que és una inversió que pot donar beneficis al
poble.

Polígon industrial

Excedeix del cost

22 Canvi horari màquina neteja

L'estiu passat ja vaig fer arribar la meva queixa i es va solucionar. Aquest any tornem a tenir el mateix soroll. Cada matí a
les 8 si o si ens despertem per el soroll de la màquina de la neteja, que fa el passadis d'accés a la piscina i continua carrer
horta, ja tenim el jardiner de la piscina tallant la gespa quan toca. Trobo que la màquina podría començar i despertar
altres veïns del poble. És estiu i algún dia no cal matinar tant. Gràcies.

CARRER HORTA

No és una inversió

L'aparcament per a cotxes que hi ha al Carrer Puig d'en Cama és de terra. Crec que seria prudent arreglar-lo i deixar-lo
asfaltat i senyalitzat.

Aparcament camí del rec.

El planejament urbanístic no ho permet doncs està catalogat com a
zona verda

Fer un poble 100% habilitat.
Eliminar barreres
29
arquitectòniuqes zona
damunt Hort d'Iglèsies

Vull proposar que tinguin cura dels carrers, ja que molts estan en mal estat i de cap manera habilitats per a tot tipus de
vianants. La zona de damunt de l'Hort d'Iglésies, tot hi siguent de les més noves, són les voreres estretes on els arbres de
les cases i els llums dels carrers impedeixen el pas. Anar amb cadira de rodes, carros de la compra, cotxets de nens o
senzillament amb un paraigües desplegat és totalment imposible. Passos zebra sense rampa (que fa que tinguis que
buscar un altre lloc per baixar). Rampes a 2 cms. del terra que amb cadira de rodes costa de solventar. La parada del bus
al mig de la vorera. Som un poble en progrés, doncs donem exemple i passem a ser un poble 100% habilitat.

ZONA HORT D'IGLÉSIES

Excedeix del cost doncs caldria: ampliar les voreres, desplaçar els
fanals per tal que no quedessin al mig de les voreres i fer asfaltat nou.

Local per a joves d'entre 1230
16/18 anys

Crec que faria falta al poble un lloc on es poguessin reunir els joves d'entre 12 i 16/18 anys. Un local amb per exemple
futbolins, taula de ping-pong, jocs, o simplement amb unes taules i una sala on poder quedar o veure una pel·lícula de
tant en quant (més encara quna sigui hivern). Crec que al poble li manca un lloc com aquest ja que tenim bastants joves
d'aquesta edat que hi podrien estar interessats.

Per exemple fer servir
l'ateneu (o el Gòtic que està
Les ubicacions plantejades no són de titularitat pública
al local de baix i no està
obert)

10

28

Neteja vial silenciosa i més
ecològica

Asfaltar aparcament carrer
Puig d'en Cama
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33

Centre d'Interpretació i
Museu de la Terrissa

Convertir una part de les instal·lacions de l'edifici de Santa Llúcia o buscar la cessió d'algun edifici de l'antic barri dels
Nucli antic (antic barri dels
Ollers per tal de convertir-lo en un Centre d'Interpretació i en un Museu on s'expliqui i es repassi la història de la professió
Ollers)
més pròpia i directament vinculada al passat de la Selva del Camp, la dels terrissaires i els ollers.

34

Ens fem grans - ampliació
places residència

Tenint en compte que l'esperança de vida és cada vegada més i més llarga, proposo ampliar les places de la Residència El Residència El Vilar o un altre
Excedeix del cost
Vilar o bé fer una residència nova en un altre indret, on tots i totes hi tinguem cabuda.
indret.

Excedeix del cost

12

