
N NUCLI UBICACIÓ PROPOSTA VALIDACIÓ MOTIUS COST APROXIMAT

49 VINALLOP Barbacoes (vinallop) Taules i bancs  a la zona de barbacoes de Vinallop VÀLIDA 8.500 €

89 VINALLOP
Parc infantil al costat del 

canal de Vinallop

Instal·lació d'una taula de ping-pong fixa antivandàlica al parc infantil de davant la plaça l'església de Vinallop. És una proposta que pot 

servir per tota la gent tant grans com joves ja que aquests últims tenen poques alternatives al poble. També ho podrien fer servir els 

xiquets de l'escola com a esbarjo ja que l'escola és usuària de les instal·lacions.

VÀLIDA 2.900 €

114 VINALLOP
final del carrer llevant de 

Vinallop
Il·luminació zona contenidors de final del carrer Levant VÀLIDA 4.000 €

196 VINALLOP Vinallop Acabar de vallar el perimetre del parc de vinallop VÀLIDA 10.000 €

378 VINALLOP Vinallop poner reductores o bandas de frenado en las entradas del pueblo i también en la carretera que baja al centro del pueblo VÀLIDA 10.000 €

392 VINALLOP Casal de Vinallop Possa aparells de gin-nas VÀLIDA 10.000 €

401 VINALLOP Per tot el poble Itinerari saludable VÀLIDA 7.000 €

404 VINALLOP Pista polideportiva Posar porteries noves de futbol sala, canastes, taules de ping-pong i futbolí VÀLIDA 8.500 €

409 VINALLOP
C. Barranc Roe 

(Vinallop)
Asfalta tram carrer Barranc Roé, lo que avants era carretera VÀLIDA 10.000 €

411 VINALLOP
Plaça Divina Pastora 

(Vinallop)
Iluminació Casal - (Sustituir x leeds) VÀLIDA 2.500 €

416 VINALLOP Vinallop Porteries noves de futbol sala a la pista poliesportiva VÀLIDA 1.500 €

417 VINALLOP Vinallop Cistelles de basquet a la pista poliesportiva VÀLIDA 3.000 €

418 VINALLOP Vinallop Xarxes protectores a la pista poliesportiva VÀLIDA 1.650 €

419 VINALLOP Vinallop Futbolins per al casal VÀLIDA 2.125 €

420 VINALLOP Vinallop Connexió Wifi a la plaça Divina Pastora (Casal-Ajuntament) VÀLIDA 3.900 €

438 VINALLOP
Entrador "Camí pas 

nivell"
Posar cartell "Camí pas nivell" que es vegi des de els dos sentits de la marxa VÀLIDA 1.000 €

591 VINALLOP
Camí del Cementiri 

(Vinallop)
Alquitranat VÀLIDA 10.000 €

593 VINALLOP Poliesportiu (Vinallop) Contrucció d'una segona caseta d'obra VÀLIDA 3.100 €

595 VINALLOP Vinallop Adecentar Parc Hilari VÀLIDA 7.000 €

596 VINALLOP Vinallop Vallar pista ciclismo del Poli per no puguer adcedi directament  pista ciclisma VÀLIDA 3.500 €

54 VINALLOP
C/ Migdia amb el C/ De 

Sant Lluís Vinallop
Espill a les cantonades per evitar accidents al C. Migdia amb el C. De Sant Lluís (Vinallop) PREVIST/EN EXECUCIÓ Aquesta actuació té prevista la seva execució a curt termini.

115 VINALLOP
final del carrer llevant de 

Vinallop
Illa de contenidors de recollida selectiva PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja previst al nou contracte de neteja viària i recollida de residus

198 VINALLOP Vinallop Fer una illa de contenedors de basura de tot tipus de reclicatge al costat bloc de pisos i posar enllumenat,no se pot tirar basura de nit PREVIST/EN EXECUCIÓ
Repeteix la 114 pel que fa a enllumenat. La reodenació i ampliació d'illes de 

contenidors ja està previst a curt termini al nou contracte de netja viària. 

413 VINALLOP C/ Barranc de Roe Adeqüació i enllumenat contenedors C/ barranc Roe PREVIST/EN EXECUCIÓ
Renovació contenidors ja prevista en el nou contracte de neteja viària. Repeteix 

la 114 pel que fa a l'enllumenat

424 VINALLOP Vinallop Arreglar contenedors basura del costat pisos. I posar llum PREVIST/EN EXECUCIÓ
Renovació contenidors ja prevista en el nou contracte de neteja viària. Repeteix 

la 114 pel que fa a l'enllumenat

22 VINALLOP Vinallop Fer una zona de taules per merendero per la zona de barbacoes del poble. Tambe protegir amb zones cobertes amb sombra. NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

23 VINALLOP Vinallop Zona de pipi can on poder traure als gosos i soltarlos. Disposant de basures pels escremets. NO VÀLIDA No s'ha pogut concretar el lloc on es podria instal.lar aquest equipament. 

24 VINALLOP Vinallop Protegir o aillar la zona del polideportiu per a usos en temps d'hivern. NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim previst en els pressupostos participatius.

48 VINALLOP
Camí canal (Vinallop) 

nucli cases
Valla protecció al camí canal (Vinallop) nucli cases NO VÀLIDA

No susceptible d'execució atès que afecta a béns sobre els que l'Ajuntament no 

disposa de facultats per actuar (Comunitat de Regants)

50 VINALLOP
Camí del cementiri 

(Vinallop)
Iluminar el camí del cementiri de Vinallop NO VÀLIDA El cost estimat de la intervenció demanada supera l'import màxim.

51 VINALLOP

C/ Canal (antiga crta 

Amposta) - Davant 

l'Escola - Parc Hilari - 

Davant Plaça Divina 

Pastora

Passos elevats regular velocitat (4) al C. Canal, davant l'escola, al Parc Hilari i davant la pl. Divina Pastora NO VÀLIDA
Cost estimat supera import màxim. Hi ha altres propostes en la mateixa matèria 

com la 378

52 VINALLOP
Final C/ Migdia fins 

Polideportiu
Iluminar el final del C. Migdia fins el poliesportiu NO VÀLIDA

Aquesta actuació no és susceptible d'execució a curt termini, atès que afecta a 

béns sobre els que l'Ajuntament no disposa de facultats per actuar.La 

perllongació del carrer Migdia afecta terrenys inclosos dintre d'un sector 

qualificat de sol urbanitzable pendent de tramitació d'un pla parcial que ha de 

fer efectiva la cessió de terrenys.

53 VINALLOP

Crta Valencia (Desde 

camí Pas Nivell rotonda 

Amposta)

Finalitzar Il·luminació crta Valencia (des de camí Pas a nivell rotonda Amposta) NO VÀLIDA

Aquesta actuació no és susceptible d'execució a curt termini, atès que afecta a 

béns sobre els que l'Ajuntament no disposa de facultats per actuar. No és 

competència municipal ja que la gestió es competència de la Generalitat de 

Catalunya.

55 VINALLOP C/ Del Migdia /Vinallop Allargar el C/ Migdia fins al poliesportiu NO VÀLIDA

No susceptible d'execució a curt termini atès que afecta a béns sobre els que 

l'Ajuntament no disposa de facultats per actuar. Afecta terrenys inclosos dintre 

d'un sector qualificat de sol urbanitzable pendent de tramitació d'un pla parcial 

que ha de fer efectiva la cessió de terrenys per l'execució de vial. 
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56 VINALLOP
Vinallop Camí Barranc 

de Noé
Arreglar camí Barranc de Noé NO VÀLIDA

Aquesta actuació no és susceptible d'execució a curt termini, atès que afecta a 

béns sobre els que l'Ajuntament no disposa de facultats per actuar

58 VINALLOP A tot el barri (Vinallop) Personal fixe de netega urbana a Vinallop NO VÀLIDA
No és inversió. Aquesta actuació no és susceptible de ser executada, ja que 

incorporar nou personal per a realitzar-la comporta despesa futura. 

59 VINALLOP Vinallop Metge de capçalera per al barri de Vinallop NO VÀLIDA No és competència municipal.

65 VINALLOP
Vinallop Pedania 

Vinallop
1 metge o 1 infermera durant 1 hora al dia tot l'any a Vinallop NO VÀLIDA No és competència municipal.

116 VINALLOP Vinallop Escola bressol NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius, en tot cas la gestió d'aquest equipament comporta 

despeses futures de gestió i de personal.

197 VINALLOP Parc infantil vinallop Canviar arena parc infantil,esta tota bruta de caques de gos NO VÀLIDA
Es tracta d'una actuació que no es pot considerar com inversió. Es trasllada al 

serveis de neteja pel seu tractament. 

247 VINALLOP
Escola Divina Pastora de 

Vinallop

Instal.lacio d'un porxo a l'entrada de l'escola de Vinallop. Aixo propircionara un espai d' ombra i aixopluc durant tot l'any. Amb aquesta 

actuació el centre compliria una de les normes d'instalacions de centres escolars.
NO VÀLIDA No és competència municipal.

248 VINALLOP
Escola Divina Pastora de 

Vinallop

Eliminacio de barreres arquitectoniques a l'escola de Vinallop: Instal.lació d'una rampa amb baranes de seguretat a l'entrada al recinte 

escolar i una altra rampa a l'entrada de l'edifici.
NO VÀLIDA No és competència municipal

249 VINALLOP
Escola Divina Pastora de 

Vinallop

Instal.lacio de jardineres de fusta tractada dins del recinte escolar: a prop de la valla del recinte i en un dels laterals. Amb aquesta actuacio 

es preten naturalitzar l'espai del pati i compensar l'exces de ciment que hi ha.
NO VÀLIDA

Aquesta actuació no es possible realitzar-la ja que no és competència 

municipal al afectar a béns sobre els que l'Ajuntament  no té facultats per 

actuar, ja que la incorporació de nous materials a l'Escola es competència de la 

Generalitat de Catalunya. 

252 VINALLOP
PARC INFANTIL del 

c/LLEVANT - VINALLOP
Tornar a contractar lo jardiner que s'encarregaba del manteniment de les plantes de la zona dels columpios. Ara fa pena. NO VÀLIDA No és inversió.

273 VINALLOP Vinallop Posar un banc dins el pati de l'escola de Vinallop NO VÀLIDA

Aquesta actuació no es possible realitzar-la ja que no és competència 

municipal al afectar a béns sobre els que l'Ajuntament  no té facultats per 

actuar, ja que la incorporació de nous materials a l'Escola es competència de la 

Generalitat de Catalunya. 

274 VINALLOP Vinallop Canviar les reixes de l'escola per unes d'homologades i més segures. NO VÀLIDA

Aquesta actuació no es possible realitzar-la ja que no és competència 

municipal al afectar a béns sobre els que l'Ajuntament  no té facultats per 

actuar, ja que la incorporació de nous materials a l'Escola es competència de la 

Generalitat de Catalunya. 

365 VINALLOP
Escola Divina Pastora 

Vinallop

Millora de les condicions de seguretat i accessibilitat de l'escola. -Instal·lació d'una rampa amb barreres de seguretat per l'accès al recinte 

escolar -Instal·lacio d'una rampa d'acces a l'edifici escolar -Substitució de la porta d'accès a l'edifici escolar, tot adeqüant-la a la normativa 

vigent -Substitució de la valla perimetral del recinte escolar per una que compleixi amb la normativa de seguretat vigent.

NO VÀLIDA No és competència municipal

373 VINALLOP Vinallop Cinema a la fresca al casal durant l'estiu NO VÀLIDA No és inversió

374 VINALLOP Vinallop City Promoure alguna fira (de la carxofa) popular com per exemple: la de Jesús (de l'oli) NO VÀLIDA No és inversió

375 VINALLOP Vinallop Fer arribar la via verda a Mianes NO VÀLIDA
No és susceptible d'execució, atès que afecta a béns que no són de titularitat 

municipal; la via verda és competència del Consell COmarcal del Baix Ebre. 

393 VINALLOP
Velodrom municipal de 

Vinallop
Plantar flors, arbustos i plantes als talussos NO VÀLIDA

 Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es trasllada al Departament corresponent.

394 VINALLOP Costa de Milagros Plantar el voral de plantes i arbustos NO VÀLIDA
 Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es trasllada al Departament corresponent.

427 VINALLOP  A d'ol del poble Construir un supermercadet NO VÀLIDA No és competència municipal

430 VINALLOP Vinallop Aixampla la Costa del Camí Minguana NO VÀLIDA

Es considera que no és susceptible d'execució a curt termini,  atès que afecta a 

béns sobre els que l'Ajuntament no disposa de facultats per actuar. Requereix 

executar obres en l'àmbit de la carretera C-12. En qualsevol cas, el cost estimat 

de l'actuació a realitzar superaria l'import màxim previst.

432 VINALLOP Crta de Valencia Fica clavelerant a les cases del roque NO VÀLIDA Cost estimat supera import maxim

433 VINALLOP Crta de Valencia Possa l'aigua del poble a les cases del roque NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim 

437 VINALLOP Pedania Equipació informàtic actualitzat NO VÀLIDA No és interes general (ús intern). Previst amb altres recursos.

439 VINALLOP Vinallop Una enfermera per la tarda 2 hores 1 dia a la setmana NO VÀLIDA No és competència municipal.

440 VINALLOP
Entrador " Camí pas 

nivell"
Arreglar l'entrada i pintar dos carrils:"Entrada i sortida" per evitar més accidents NO VÀLIDA No és inversió. No obstant, es pintaran els dos carrils.

451 VINALLOP Vinallop Posar baranes al Carrer Santa Tecla (des del col·legi fins a l'Esglèsia) NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

584 VINALLOP Barri Vinallop Facilitar l'arribada de la fibra, ja que el accés a la xarxa telefonica és molt precaria en quan a potencia d'internet. NO VÀLIDA No és inversió

594 VINALLOP Poli-Vinallop Pista Padel NO VÀLIDA

Cost estimat supera import màxim. A mes, la construcció d'una pista de padel a 

Vinallop als terrenys esportius no hi queda lloc per situar-la, i fora d'aquets 

s'haurien d'expropiar terrenys no previstos al POUM

598 VINALLOP Vinallop Treure Pals llum del carrer i alquitranar NO VÀLIDA

L'actuació afecta elements adscrits a serveis aliens a l'Ajuntament que cal 

gestionar (Endesa, Telefònica). En tot cas s'estima que el cost de l'actuació 

superarà l'import màxim.

599 VINALLOP Vinallop Posar toldo correder al Poli i il·luminacio per aacedir NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

57 VINALLOP
Vinallop Camí del 

Barranc de Roé
Arreglar camí Barranc de Noé REPETIDA Repeteix la 56

60 VINALLOP Vinallop parc infantil Arranjament parc infantil vora escola (valles, porteries, etc.) REPETIDA Repeteix la 595

61 VINALLOP A tot el poble de Vinallop Operari de la neteja tot l'any a Vinallop REPETIDA Repeteix la 58

62 VINALLOP
Camí del Barranc de 

Roé (Vinallop)
Arranjamet camí Barranc de Noé REPETIDA Repeteix la 56

63 VINALLOP
Camí del Barranc de 

Roé
Arreglo camí Barranc de Noé REPETIDA Repeteix la 56

2



N NUCLI UBICACIÓ PROPOSTA VALIDACIÓ MOTIUS COST APROXIMAT

64 VINALLOP A tot el barri Personal fixe (2 o 3 dies) de neteja urbana Vinallop REPETIDA Repeteix la 58

66 VINALLOP Vinallop Parc infantil Arranjament parc infantil vora escola (Valles, porteries etc.) REPETIDA Repeteix la 595

67 VINALLOP A tot el poble de Vinallop Operari de la neteja tot l'any a Vinallop REPETIDA Repeteix la 58

68 VINALLOP
Camí del Barranc de 

Roé (Vinallop)
Arranjamet camí Barranc de Noé REPETIDA Repeteix la 56

90 VINALLOP
Zona de pícnic de 

Vinallop.

Instal·lació de taules i bancs de pícnic a la zona on hi ha ja instal·lades graelles públiques  a Vinallop. La gent que en fa ús ha de portar 

cada vegada taules i cadires sent un impediment per a què es faci un augment del seu ús i així donar més vida social al poble.
REPETIDA Repeteix la 49

117 VINALLOP
final del carrer llevant de 

Vinallop
Il·luminació zona contenidors fins pavelló REPETIDA Repeteix la 52

118 VINALLOP
final del carrer llevant de 

Vinallop
Illa de conteidors de recollida selectiva REPETIDA Repeteix la 115

119 VINALLOP Vinallop Escola Bressol a Vinallop REPETIDA Repeteix la 116

250 VINALLOP
PARC INFANTIL del 

c/LLEVANT - VINALLOP
Que la zona dels columpios tingui terra tou i els tobogans no arrampin. REPETIDA Inclosa en la 196

251 VINALLOP
PARC INFANTIL del 

c/LLEVANT - VINALLOP

Que tot el perímetre del parc (zona de grava) estigui vallat. En aquest moments tota la zona de grava (que no està vallada) està plena de 

caques de gos.
REPETIDA Repeteix la 196

253 VINALLOP
PARC INFANTIL del 

c/LLEVANT - VINALLOP.
Que la zona dels columpios tingui terra tou i els tobogans no arrampin. REPETIDA Repeteix la 250

254 VINALLOP
PARC INFANTIL del 

c/LLEVANT - VINALLOP.

  Que tot el perímetre del parc (la zona de grava) estigui vallat.  En aquest moments tota la zona de grava (que no està vallada) està plena 

de caques de gos. 
REPETIDA Repeteix la 196

255 VINALLOP
PARC INFANTIL del 

c/LLEVANT - VINALLOP.
Tornar a contractar lo jardiner que s'encarregaba del manteniment de les plantes de la zona dels columpios. Ara fa pena. REPETIDA Repeteix la 252

272 VINALLOP Vinallop Elevació del pas de peatons o altra cosa per ralentir la velocitat davant l'escola de Vinallop REPETIDA Inclosa en la 378

364 VINALLOP
escola Divina Pastora de 

Vinallop

Acondicionament del pati escolar: instal·lació d'un porxo a l'entrada de l'edifici escolar. Amb aquesta actuacio s'aconseguira un espai 

d'ombra i aixopluc de la pluja durant tot l'any. A més a més s'adaptara l'edifici a un dels punts de la normativa d'edificis escolars.
REPETIDA Repeteix la 247

366 VINALLOP
Escola Divina Pastora 

Vinallop
Naturalització del pati escolar. -Instal·lacio de jardineres dins del pati. -Instal·lació d'un banc de fusta al pati. REPETIDA Repeteix la 249

376 VINALLOP Vinallop Alquitranar la nova obra feta des de la carretera Valencia fins al barranc de Roe REPETIDA Repeteix la 409

377 VINALLOP Vinallop Acabar de passar l'iluminació a la carretera de Vlencia fins la rotonda REPETIDA Repeteix la 53

383 VINALLOP Vinallop passar reductors de vellocitat a les entrades del poble i també al centre del poble REPETIDA Repeteix la 378

384 VINALLOP Vinallop fer la segona fase d'iluminat a la carretera Valencia fins la rotonda REPETIDA Repeteix la 53

385 VINALLOP Vinallop Alquitranar el camí de Roè desde la carretera Valencia, tot el que s'ha fet la nova obra al menys REPETIDA Repeteix la 409

386 VINALLOP Vinallop Acabar de passar l'iluminació a la carretera Valencia fins la rotonda REPETIDA Repeteix la 53

387 VINALLOP Vinallop Alquitranar la nova obra feta al camí que va al barranc de Roe REPETIDA Repeteix la 409

388 VINALLOP Vinallop Possar reductors de velocitat a les entrades del poble tant a la carretera general com al centre del poble REPETIDA Repeteix la 378

389 VINALLOP Vinallop Possar bandes reductores de velocitat a les entrades del poble i fins i tot al centre REPETIDA Repeteix la 378

390 VINALLOP Vinallop Promoure alguna fireta tipo la del Reguers o la d Jesús per exemple : "la de la carxofa" REPETIDA Repeteix la 374

391 VINALLOP Vinallop Fer arribar la via verda desde Roquetes fins a Mianes REPETIDA Repeteix la 375

400 VINALLOP C/ Barranc Roe Enllumenat contenidors REPETIDA Repeteix la 114

402 VINALLOP
Desde el camí de pas a 

Nivell a la Rotonda
Posar llums a la carretera REPETIDA Repeteix la 53

403 VINALLOP Canal (Al troç asfaltat) Posar una valla al canal REPETIDA Repeteix la 48

410 VINALLOP
Edifici Procimer C/ 

Llevant (Vinallop)
Tancament total parc infantil i renovar grava per mal estat pels gossos i gats REPETIDA Repeteix la 196

412 VINALLOP Poble Vinallop Itinerari saludable REPETIDA Repeteix la 401

414 VINALLOP C-12 Vinallop Enllumenat i acabament C-12 REPETIDA Repeteix la 53

415 VINALLOP Vinallop Continuar la il·luminació de la C-12 fins arribar als 10.000E REPETIDA Repeteix la 53

421 VINALLOP Vinallop Enllumenat Carretera de València des del Camí del Past a Nivell fins on arribi el pressupost REPETIDA Repeteix la 53

422 VINALLOP
Vinallop parc infantil de 

dalt
Acabar valla del parque infantil i recanviar arena REPETIDA Repeteix la 196

423 VINALLOP Vinallop Arranjament cami poliesportiu enllumenat REPETIDA Repeteix la 52

425 VINALLOP Crta. de València Possa llums que fan falta REPETIDA Repeteix la 53

426 VINALLOP Casal de Vinallop Possa aparells de gim-nas REPETIDA Repeteix la 392

428 VINALLOP Ctra de Valencia possa les llums que fan falta REPETIDA Repeteix la 53

429 VINALLOP Casal de Vinallop Fica aparells gimnas REPETIDA Repeteix la 392

431 VINALLOP Vinallop Arregla els camins REPETIDA Genèrica. Hi ha altres propostes concretes en la mateixa matèria com la 591.

434 VINALLOP Vinallop Continuar la il·luminació de la C-12 fins arribar als 10.000€ REPETIDA Repeteix la 53

435 VINALLOP C/ Cami barranc de Roe Adeqüació i enllumenat contenedors REPETIDA Repeteix la 114

436 VINALLOP C-12 Vinallop Acabament de les llums de la carretera REPETIDA Repeteix la 53

441 VINALLOP
Entrador "Camí pas 

nivell"
Posar cartell "Camí pas nivell" que es vegi des de els dos sentits de la marxa REPETIDA Repeteix la 438

442 VINALLOP Vinallop Una enfermera per la tarda 2 hores 1 dia a la setmana REPETIDA Repeteix la 439

443 VINALLOP
Entrador "Camí pas 

nivell"
Arreglar l'entrada i pintar dos carrils : "entrada i sortida" per evitar més accidents REPETIDA Repeteix la 440

444 VINALLOP C-12 Vinallop llum  acabament carretera fins rotonda REPETIDA Repeteix la 53
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445 VINALLOP
Canal dreta de l'Ebre 

Vinallop
Barana al nucli habitat del canal REPETIDA Repeteix la 48

449 VINALLOP Vinallop Enllumenat carrtera València des del camí del pas a nivell fins on arribi el pressupost REPETIDA Repeteix la 53

450 VINALLOP Vinallop Posar "valla" a la vora del canal REPETIDA Repeteix la 48

452 VINALLOP Vinallop Cinema a la fresca a l'estiu dintre del casal REPETIDA Repeteix la 373

453 VINALLOP Vinallop Fer arribar la via verda, des de Tortosa a Mianes REPETIDA Repeteix la 375

454 VINALLOP Vinallop Ppromoure firs (de la carxofa) popular . Com per exemple : la de Bítem  (la clementina) REPETIDA Repeteix la 374

582 VINALLOP
Parc / Plaça Carrer 

llevant (Vinallop)

Vallat tot el perímetre per evitar dejeccions d'animals domèstics (el vallat dels gronxadors no acabat amb el problema). Millorar el 

problema d'electricitat estàtica en la zona dels gronxadors dels nens, és una zona exposada a un fort vent i és carrega d'aquesta 

electricitat provocant als nens ramapades.

REPETIDA Repeteix la 196

583 VINALLOP
c/ Camí de Barranc de 

Roe - Vinallop
Millorar el acces per el carrer Camí de Barranc de Roe, és molt just per dos cotxes REPETIDA Repeteix la 409

592 VINALLOP Zona Canal  (Vinallop) Proteccions a les vores del Canal REPETIDA Repeteix la 48

597 VINALLOP Vinallop Vallar el parque  - Tota la zona de joc REPETIDA Repeteix la 196

600 VINALLOP Vinallop Vallar el parc tota la zona de joc REPETIDA Repeteix la 196

601 VINALLOP Vinallop Posar toldo correder al Poli i il·luminació per accedir REPETIDA Repeteix la 599

602 VINALLOP Vinallop Treure Pals de la llum del carrer i alquitranar REPETIDA Repeteix la 598

603 VINALLOP Vinallop Vallar el parc a tota la zona de joc REPETIDA Repeteix la 196

604 VINALLOP Vinallop Posar toldo correder al Poli i il·luminació per accedir REPETIDA Repeteix la 599

605 VINALLOP Vinallop Treure Pals llum carrer i alquitranar REPETIDA Repeteix la 598

1 TORTOSA
Carrer del Sol de 

Remolins

Millora de l'asfalt al carrer del Sol a l'altura del nº 25 aproximadament. No fa gaire es va asfaltar la totalitat del carrer deixant, no sabem el 

per què, aquest tros de carrer (10 m ). Pressupost: 2.500 euros.
VÀLIDA 2.450 €

5 TORTOSA
Al barri del temple a 

l'altura de Jaume I
Parc de gossos VÀLIDA 9.000 €

8 TORTOSA Barri de Ferreries
Carril bici (senyalitzat i separat per elements de mobiliari de plàstic) entre pl. Corona d'Aragó i pont de l'Estat. (Estretint lleugerament els 

carrils de l'avinguda Catalunya i carrer Colom).
VÀLIDA 45.000 €

9 TORTOSA Tortosa
Pack cultural (25.000 euros per adquirir fons al museu de Tortosa) + (10.000 euros per adquirir fons a la biblioteca Marcel·lí Domingo) + 1 

pissarra digital per a cada centre docent que formi part del Servei Public d'Educació del municipi.
VÀLIDA 35.000 €

12 TORTOSA Tortosa Dotar de fonts d'aigua, més enllumenat i desinfecció correcta dels diferents parcs cannins de Tortosa VÀLIDA 17.000 €

30 TORTOSA Cementiri Sant Llatzer Catalanitzar les plaques del cementiri i posar les que falten VÀLIDA 3.900 €

34 TORTOSA
Torre poligonal de la 

muralla del Rastre

Extracció per la conservació i catalogació de les dues làpides hebrees procedents de l'antic fossar jueu de la torre poligonal de la murall 

del Rastre (Doc adjunt)
VÀLIDA 10.000 €

36 TORTOSA Tortosa Posar punts de llum carregar cotxes elèctrics VÀLIDA 50.000 €

38 TORTOSA

Camí d'Orleans des de 

Parc Nivera fins Urb. 

Seminari

Posar enllumenat públic al camí d'Orleans, des del Parc Nivera fins Urb. Seminari VÀLIDA 28.500 €

43 TORTOSA Parc Emplenar el parc de flors i reparar escalinata modernista i llac vell VÀLIDA 125.000 €

72 TORTOSA Tortosa

Millora dels parc infantils ( zona detras lidl): posar cautxo al terra, millorar i arreglar el columpios que ja hi han, crear 2 zones, una per a 

nens petits i una altra per a nens grans. Posar columpios nous, tovogants, gronxadors, fer un arenero,.... Tancat totalment el parc. Els 

models de parc de País Basc seria idoni.

VÀLIDA 64.800 €

78 TORTOSA Tortosa Creacio de punts d, alimentacio fixes per a les colonies de gats de carrer gestionades VÀLIDA 12.450 €

82 TORTOSA
Parc Municipal Teodoro 

Gonzalez
Construir una glorieta al Parc Municipal VÀLIDA 115.000 €

88 TORTOSA
Avinguda Rambla 

Catalunya - Ferreries

Il·luminació correcta dels passos de vianants i el carrer de la Rambla Catalunya de Ferreries que va de la rotonda de quatre camins fins al 

Tele-pizza perquè actualment hi ha molt poca il·luminació tant per a vianants com per a conductors sent un perill per als accidents de 

trànsit i  atropellaments.

VÀLIDA 14.500 €

91 TORTOSA
Passarel·la del barri 

Temple i Sant Llàtzer
Posar escales a les passarel·les que creuen les vies del tren VÀLIDA 40.000 €

110 TORTOSA Temple

Eliminar barreres arquitectòniques, millorant l'accessibilitat d'algunes voreres al barri del Temple per fer-les accessibles a persones amb 

problemes de movilitat. En concret, es proposa les del carrer Enric d'Ossó, costat est, en l'encreuament amb els carrers Mn Manyà,  

Ciutadella, Maria Rosa Molas i Lamote de Grignon. També les del carrer Lamote de Grignon amb Passeig Joan Moreira (entre Teresianes 

i Amets), i les del carrer Maria Rosa Molas amb Ronda dels Docs. No obstant, si pels serveis tècnics es considera que és necessari 

incloure alguna altra vorera per donar continuïtat als recorreguts, es pot incloure a la proposta. 

VÀLIDA 22.600 €

127 TORTOSA Sant Llàtzer
Regulació de la velocitat del carrer Barcelona, sobretot al punt del carrer Cervera, és un perill, fa anys que ens queixem i ningú encara no 

ha fet res. Passos elevats,semàfors??
VÀLIDA 19.500 €

132 TORTOSA Plaça de la Unió.

Al bell mig del barri de Sant LLàtzer, plaça la Unió, hi ha un simulacre de parc infantil, zona d'esbarjo i pista poliesportiva, tot molt 

descuidat i sense cap mena d'il.luminació. Proposo  habilitar el lloc, amb un parc infantil, zona d'esbarjo juvenil, tenin amb compte la 

proximitat dels centres escolars i una zona de jocs i esbarjo per gent de la tercera edat i dotat de la il.luminació corresponent.

VÀLIDA 64.800 €

133 TORTOSA
Antiga escola de Sant 

Llàtzer

Rehabilitat l'antigua escola de Sant Llàtzer, si més no, una primera actuació i evitar que es deteriore l'estructura, amb la finalitat de fer-hi 

un  centre lúdic per al barri.
VÀLIDA 105.000 €

135 TORTOSA Tortosa Millora integral de les voreres del carrer Cervantes. VÀLIDA 123.000 €

137 TORTOSA Tortosa

Eliminar barreres arquitectòniques. A Tortosa en general, i molt en particular a les voreres Ronda Reus amb Av. Generalitat, ambdós 

costats de l'Avinguda. Tant a la dreta com a l'esquerra les persones amb cadira de rodes hem de passar per entremig dels cotxes en 

aquest tram, no podem accedir a cap vorera.

VÀLIDA 31.000 €

140 TORTOSA PER TOTA LA CIUTAT Senyalitzar en via pública tots els espais adreçats a joves (ptt, centre obert, escola d'esplai, espai jove, etc) VÀLIDA 12.000 €

141 TORTOSA Tortosa Asfaltar els carrers Cavaller de Gràcia i Travessia Font de la salut en el barri de Remolins. VÀLIDA 25.000 €

144 TORTOSA

Carrer dels Capellans, 

Barri Castell o Barri Parc 

del Castell - TORTOSA

Condicionament i rehabilitació de la zona carrer dels capellans incloent l'estat de conservació del carrer i dotant-lo de la il·luminació 

corresponent que actualment és lamentable
VÀLIDA 42.000 €

152 TORTOSA

A les afores Ferreries 

(Fabra) al costat via 

verda

construcció bucs d'assaig per a grups de música VÀLIDA 90.000 €
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154 TORTOSA

C. I. Soriano-Montagut-

C.Rosa M. Molas i C. 

Alfara Tortosa

Llum per Vora Parc / estem "foscos" VÀLIDA 45.000 €

176 TORTOSA
Rambla Felip Pedrell/Av. 

Remolins...
Més il·luminació al pas de vianants , sobretot al terra... com per exemple Av. Lleida davant pont via verda VÀLIDA 18.000 €

178 TORTOSA
Pujada Seminari, 

escales davant Estació
Il·luminació de les escales del Seminari VÀLIDA 8.000 €

183 TORTOSA Edifici jove "Lo Carrilet" Adaptar l'edifici Jove per als discapacitats (Sobretot ascensot) VÀLIDA 28.000 €

184 TORTOSA
Calle de les Esplanetes, 

Tortosa
Ppequeño Parque con pista de futbol y basquet VÀLIDA 50.000 €

188 TORTOSA Tortosa Havilitar l'espai jove (El Carrilet) con mas PCs y sillas VÀLIDA 5.000 €

189 TORTOSA Espai jove Lo Carrilet Juegos de mesa mas variados VÀLIDA 600 €

190 TORTOSA Pl. Carrilet Pèrgola a la plaça Carrilet VÀLIDA 45.000 €

191 TORTOSA
Plaça Luis Company 

Ferreries detràs del Lidel
Parc infantil, al parque gran tipus barco Amposta (Parc) tobogans, groxadors VÀLIDA 70.000 €

192 TORTOSA Totes les places Aparcabicis per tota la ciutat, a totes  les places!!! VÀLIDA 6.500 €

206 TORTOSA Remolins (Tortosa)
Instal•lar una zona d’esbarjo familiar a la zona enjardinada del costat de la Universitat Rovira i Virgili amb barbacoes, taules i bancs, fonts i 

demés elements propis dels merenderos urbans i rurals.
VÀLIDA 20.000 €

214 TORTOSA
carrer alfara de carles, 

15
pilons sobre la vorera VÀLIDA 2.500 €

223 TORTOSA Plaça Alfonso Font VÀLIDA 8.500 €

228 TORTOSA Plaça Alfonso 5 bancs VÀLIDA 6.000 €

258 TORTOSA Tortosa Equipar amb més bancs per seure el parc de Remolins. VÀLIDA 6.000 €

265 TORTOSA

Tortosa centre, Temple, 

Ferreries, Remolins, 

Rastre, Casc Antic,  

carreteres S.Josep  de la 

Muntanya, Simpatica -

Mig Cami, Sant Llatser, 

Els Reguers i Vinallop.

Millora de l’espaia Instal•lació “Circuit de Salut Parc municipal” ja que alguns lloc d’exercicis s’han trencat i no s’han reparat i millorar i 

ampliació amb altres exercicis de barres, per la juventut ,que hi van més del que se sap.I com no, la il•luminació, ja que on estan les 

instal•lacions manca llum quan es fa fosc. Ficar-ne de noves en altres llocs 

VÀLIDA 30.000 €

267 TORTOSA
PARC NIVERA, 

COSTAT CARRETERA

PAVIMENTACIÓ E IL.LUMINACIÓ DE LA ZONA DE FESTES DE PARC NIVERA, PER UNA MILLOR UTILITZACIÓ DE PARKING LA 

RESTA DE DIES DE L'ANY. (DEGUT A LA PROXIMITAT DE LA HOSPITAL)
VÀLIDA 45.000 €

269 TORTOSA

confluència de la C-12 i 

la Via Verda, on fins fa 

poc han fet obres per 

millorar el drenatge de 

l'aigua al pas inferior de 

la carretera

habilitació d'un nou accés a la Via Verda, a la confluència amb el pas subterrani de la C-12 al pas per la ciutat. Construcció d'una rampa al 

voral est de la carretera que connecte amb la Via Verda, per facilitar l'accés entre la zona esportiva de l'estadi i el recorregut de vianants
VÀLIDA 65.000 €

279 TORTOSA

Pavimentació, millora del 

ferm del parking de 

l'Hospital Verge de la 

Cinta situat al fossar de 

la muralla

Creació d'una zona de jocs infantils a la Plaça d'Alfons. Malgrat estar al centre de la població, la Plaça d'Alfons és un  lloc de trànsit on els 

tortosins i tortosines no hi fan parada, caldria millorar-ne l'accesibilitat i fer-ne un pla d'usos acordat amb els comerços i restaurants de la 

zona. Crear una zona d'esbarjo infantil fomentaria que les famílies duguessin els seus fills a la plaça. A més de donar-li vida dotariem a la 

zona centre amb una zona de jocs infantil que actualment no té.

VÀLIDA 55.000 €

281 TORTOSA
Zona verda Avinguda 

Remolins
Enllumenat públic al parc infantil de Remolins VÀLIDA 3.500 €

282 TORTOSA
Zona verda Avinguda 

Remolins
Instal·lar una fot d'aigua potable al parc infantil de Remolins VÀLIDA 4.000 €

283 TORTOSA
Zona verda Avinguda 

Remolins
Instal·lar un pipi can al voltant de l'àrea canina d'esbarjo existent al lloc VÀLIDA 5.000 €

305 TORTOSA Fora pavelló Remolins 5 bancs, arbres al costat de cada banc per fer ombra i 1 font VÀLIDA 18.000 €

310 TORTOSA

mercat, instal·lacions 

esportives, parc, zona 

comercial

espais cardioprotegits . instal·lacions de desfibriladors en llocs públics i concorreguts VÀLIDA 17.000 €

329 TORTOSA
Carrers peatonals del 

centre de Tortosa
Jardineres penjants a la zona peatonal del centre de Tortosa. VÀLIDA 16.000 €

340 TORTOSA Pipican de Ferreries Afegir al parc del pipican de ferreries una instal·lació de jocs per a gossos VÀLIDA 8.000 €

342 TORTOSA Tortosa
Canviar els parcs infantils més degradats com per exemple el de la zona verda del carrer Ramon Llull, i instal·lar mobiliari addicional com 

fonts i papereres.
VÀLIDA 22.000 €

355 TORTOSA
Les vies de més trànsit 

de la ciutat.

Tanques a les voreres corbes per on el pas de zebra està desplaçat a l'interior, d'aquesta manera s'obligaria el pas dels vianants pel lloc 

adequat i així s'evitarien retencions a les vies principals, com el cas de l'Avinguda Generalitat.
VÀLIDA 30.000 €

357 TORTOSA Rambla Felip Pedrell. Millora de l'evacuació de l'aigua de pluvials, dirigint-la cap al riu, i de la senyalització dels vials. VÀLIDA 10.000 €

359 TORTOSA

Av.Cristòfol Colom, 

C/d'Hernàn Cortés, 

Rambla  Catalunya-Barri 

de Ferreries.

Sustitució del arbrat de l'Avinguda Cristòfol Colom , C/ d'Hernàn Cortés, Rbla Catalunya, pel perill i risc de desprendiment i caiguda de les 

branques podrides que ocasionen constantment , amb ensuts a vianats.
VÀLIDA 28.000 €
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368 TORTOSA

Ferreries. Avinguda 

l´Estadi - carretera 

valencia fins carrer 

d´amposta

Voreres i il·luminació sortida de Tortosa part de Ferreries compresa entre Av. de l´Estadi - Carretera València fins carrer Amposta. Tot 

aquest tram fins arribar al carrer Amposta està totalment fosc i no hi han voreres per poder anar els vianants.
VÀLIDA 88.000 €

370 TORTOSA

Accés al Hipersimply 

desde Rambla Pompeu 

Fabra

El trajecte Rambla Pompeu Fabra fins arribar a Hipersimply: 1)  Al arribar a la cantonada de la Rambla Pompeu Fabra- Hipersimply, amb 

cotxet de crios és una odisea. La cantonada no té la vorera asfaltada, i hem de baixar  amb el cotxet amb el perill que hi ha perquè els 

cotxes estan girant. Pel pas de viandants que hi ha al costat del Col.legi Cinta Curto tampoc podem pasar bé, perquè un cop passem el 

pas de vianandants ens trobem amb una vorera estreta. 

VÀLIDA 3.500 €

405 TORTOSA Parc Teodor Gonzàlez Instal.lació d'una tirolina per al joc infantil. VÀLIDA 8.000 €

407 TORTOSA Plaça del Rastre Instal.lació de parc infantil. VÀLIDA 22.000 €

446 TORTOSA
PLAÇA DE FRANCESC 

MACIÀ A FERRERIES
INSTAL.LACIÓ D'UNA PÈRGOLA CENTRAL (tipo Jesús) VÀLIDA 45.000 €

456 TORTOSA Policia Local Reformar instalacions deportives Remolins (Poliesportiu) VÀLIDA 24.000 €

459 TORTOSA

A la zona de les carpes o 

del polideportiu 

(Remolins)

Maquines de gimnàsia (Barres, bicicleta..) VÀLIDA 7.000 €

460 TORTOSA
A la zona de les carpes  

(Remolins)
Augmentar més la il·luminació VÀLIDA 17.500 €

461 TORTOSA
Per Remolins (Plaza la 

cabra)
Fer un parc infantil amb jardí VÀLIDA 22.000 €

463 TORTOSA
C/. Jaune Ferran I clua 

(catedral)
Ficar un puesto especific per als gossos fer les seves necessitats VÀLIDA 5.000 €

470 TORTOSA remolins posar una fon al Poli esportiu VÀLIDA 4.000 €

471 TORTOSA Plaça Mosen Sol Fon VÀLIDA 4.000 €

472 TORTOSA

Carrer Cec. (Està a la 

vostra disposició l'esbós  

- proposta)

Millora i regeneració de l'espai públic. (racons amb ànima) VÀLIDA 48.000 €

477 TORTOSA Carrer Argentina Arreglar el carrer Argentina VÀLIDA 30.000 €

479 TORTOSA Zona Simply en Ferreries Pipi-Can VÀLIDA 5.000 €

490 TORTOSA Ferreries Arreglar el carrer om VÀLIDA 18.200 €

495 TORTOSA Via Verda Xarxa d'il·luminació nocturna urba amb energies renovables VÀLIDA 15.000 €

524 TORTOSA Plaça Lluís Companys Posar ombra (arbres, sombrilles o altres elements per fer-la habitable VÀLIDA 3.500 €

530 TORTOSA

Camp de Futbol Annex o 

Auxiliar (Estadi 

Municipal)

Increment i millora de l'enllumenat amb un mínim d'il·luminació En >= 500Lux VÀLIDA 12.500 €

541 TORTOSA
Plaça Immaculada nº 1 

nº 2
Arreglar vorera y cable de la llum VÀLIDA 5.500 €

548 TORTOSA Jaume Tio acaba lo carre VÀLIDA 18.600 €

561 TORTOSA
Parc municipal Teodor 

Gonzàlez 
Instal·lar un sistema tipus veles per l'ombra (o similar) al parc infantil del Parc municipal Teodor Gonzàlez VÀLIDA 25.000 €

562 TORTOSA
En algun punt del 

Passeig de Ribera
Instal·lar un parc infantil temàtic d'escalada amb tres jocs d'escalada i un rocòdrom VÀLIDA 25.000 €

572 TORTOSA

Diverses localitzacions 

del conjunt enmurallat 

Tortosa: accessos 

Hospital Verge de la 

CInta, etc...

Reparacions i consolidació del diversos panys de muralla de la Ciutat que es troben deteriorats. VÀLIDA 88.000 €

578 TORTOSA PR-C països Catalans Ampliació skatepark VÀLIDA 40.000 €

579 TORTOSA Estadi Municipal Desdoblar Vestidors VÀLIDA 35.000 €

587 TORTOSA Tortosa centre Renovació de les plaques dels carrers del centre de Tortosa. Modernes i fetes de pedra VÀLIDA 53.000 €

588 TORTOSA Tortosa Ampliar la Il.iluminació de la plaça Joaquim Bau VÀLIDA 8.500 €

612 TORTOSA Direcció Bítem Millora crta. Tortosa Remolins tram Catedral VÀLIDA 35.000 €

629 TORTOSA Carrer Mossén Manyà Més iluminació al barri VÀLIDA 20.000 €

639 TORTOSA
Al Centre Vívic de 

Fererries
instal·lar un equip de megafonía i so professional VÀLIDA 1.500 €

640 TORTOSA de Tortosa Fer unes noves instal·lacions de la perrera municipal VÀLIDA 85.000 €

712 TORTOSA Plaça Carrilet Ficar fonts d'aigua noves VÀLIDA 5.000 €

716 TORTOSA C/ Sant Blai Millorar la llum del carrer S.Blai VÀLIDA 1.500 €

718 TORTOSA Avinguda Generalitat Reparació de la vorera al costat del Parc VÀLIDA 70.000 €
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719 TORTOSA Carrer Ronda dels Docks Reparació dels voreres i construcció de una vorere completa al costat esquerre VÀLIDA 50.000 €

731 TORTOSA
Estadi Municipal 

Ferreries
Rehabilitar zona pins de l'estadi municipal. Posar bancs i gronxadors. VÀLIDA 15.000 €

763 TORTOSA Pl. Immaculada Renovació del parc infantil VÀLIDA 22.000 €

764 TORTOSA Pl. Sant Jaume Posar un parc infantil i bancs VÀLIDA 22.000 €

770 TORTOSA Ferreries Senyalització del viver d'empreses i centre de formació VÀLIDA 2.400 €

773 TORTOSA
C Bisbe Aznar i C del 

Vall
Substituir les peces en punta de les voreres per peces planes VÀLIDA 10.000 €

776 TORTOSA Plaça Sant Joan Possar vegetació i jocs infantils VÀLIDA 23.000 €

777 TORTOSA Plaça del Rastre Possar taula de ping-pong VÀLIDA 2.900 €

788 TORTOSA Carrer Sant Roc Arreglar el carrer Sant Roc fent-lo peatonal VÀLIDA 96.000 €

791 TORTOSA Plaça Paiolet Parc infantil a la plaça Paiolet VÀLIDA 12.000 €

793 TORTOSA Pl Paiolet Bancs i arbres a la plaça Paiolet VÀLIDA 5.000 €

819 TORTOSA
Auditori "Felip Pedrell" 

Teatre

Pavimentar i adequar la zona del darrera de l'Auditori (inclosa la rampa de càrrega i descàrregar de vehicles), L'estat actual crec no es 

l'adient vers l'Auditori
VÀLIDA 31.000 €

32 TORTOSA Ajuntament Actualitzar i, si cal, retirar les indicacions que hi ha a l'entrada de l'Ajuntament ja que moltes no son correctes PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja està prevista la seva realització

83 TORTOSA Tortosa
Tortosa neta. Instal·lació de més contenidors per residus. Més vigilància i multes per la gent que deixa bosses de residus al carrer o fora 

dels contenidors. Ciutat neta de papers, plàstics, brossa de tot tipus, i particular vigilància al casc antic.
PREVIST/EN EXECUCIÓ

Genèrica. La part de contenidors ja està prevista al nou contracte de neteja i 

recollida de residus. La resta es tracta d'una actuació que no es posible ser 

contemplada com inversió.

92 TORTOSA

Als barris i/o carrers que 

hi tenen una densitat de 

papereres més baixa

Posar més papereres als carrers de Tortosa PREVIST/EN EXECUCIÓ
Aquesta actuació ja esta prevista a curt termini al nou contracte de neteja que 

preveu incorporar més de 400 papereres. 

179 TORTOSA Tortosa Que acabin d'arreglar el pont PREVIST/EN EXECUCIÓ Es una actuacio en execució

216 TORTOSA Rambla Catalunya contenidors de reciclatge PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja previst, a curt termini, al nou contracte de neteja viària i recollida de residus.

225 TORTOSA C/ Ramon Berenguer IV Contenidors reciclatge PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja previst al nou contracte de neteja viària i recollida de residus.

246 TORTOSA Carrer lamote de grignon Posar contenidors soterrats o bé posar-ne més, i de recollida selectiva PREVIST/EN EXECUCIÓ
Ja està previst al nou contracte la implantació d'una illa compacta amb totes les 

fraccions en superfície.

257 TORTOSA Tortosa
Posar contenidors d'escombraries soterrats a la plaça de la Immaculada de Remolins, o almenys canviar els que hi ha. La palanca de peu 

està espatllada pel que cal obrir-los amb la mà. Estan molt bruts i la porta per obrir el contenidor pesa molt.
PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja previst, a curt termini, al nou contracte de neteja viària i recollida de residus.

277 TORTOSA

Espalnada de ciment 

front el Recinte Firal de 

Remolins

Construir una vorada de ciment d'uns 20 centímetres d'alçada, a la zona sud l'esplanada del Recinte Firal de Remolins, allí on conflueixen 

els vehicles que venen del pàrquing de la URV i busquen la incorporació amb l'Av Remolins. En la actualitat, molts d'aquests vehicles 

s'incorporen a l'Av. Remolins a través de l'esplanada del Recinte Firal amb els subsegüents problemes per a la seguretat de les persones 

que fan un ús lúdic i de lleure de dit espai.  

PREVIST/EN EXECUCIÓ
Ja està previst efectuar  a curt termini una actuació per resoldre la situació que 

exposa.

316 TORTOSA
Pintor Casanova, prop 

policia local
Contenidors reciclatge, ja que els que hi ha estan trencats PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja previst al nou contracte de neteja viària i recollida de residus.

356 TORTOSA

Camí d'enllaç entre el 

Camí del Mig i Passeig 

de Ribera.

Via d'enllaç entre el Camí del Mig i el Passeig de Ribera, a baix del Pont Nou. El camí és estret i perillós per a vehicles i vianants; és una 

llàstima que tenint el Camí del Mig i Passeig de Ribera ben arreglats, l'enllaç entre aquestes dues vies estigui malament.
PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja està prevista la seva execució. 

371 TORTOSA
Plaça Francesc 

Macia/Carrer Valencia

Ficar una vorera a l´explanada que hi ha davant el riu del carrer València (plaça Francesc Macià). Les criatures juguen per les tardes de 

primavera i estiu amb pilotes i moltes vegades els veig enfilant-se per la vora agreste- Qualsevol dia pendran mal.
PREVIST/EN EXECUCIÓ

De la descripció se'n desprén que es refereix al Parc Lluís Companys, a la vora 

del riu. La vorera en la zona indicada ja existeix. Per la finalitat manifestada és 

semblant a l'objectiu que persegueix la 447, actuació que ja s'està executant.

380 TORTOSA

Barranc de Caputixns, 

Camí Canivell, Cami 

Favarò, Urbanització 

California, Cami Sant 

Jordi

Canviar el contenidors de reciclatge `(soterranis)  i posar-ne més i en condicions PREVIST/EN EXECUCIÓ

Ja està previst al nou contracte la renovació de l'illa de contenidors en 

superfície, així com la millora de la freqüència en el servei. A més, no es 

considera viable soterrar uns contenidors a la llera del barranc.

447 TORTOSA FERRERIES NORT BARANES A LA VORA DEL RIU  PREVIST/EN EXECUCIÓ Actuació ja prevista i en execució.

488 TORTOSA A ferrerries Arreglar les piscines PREVIST/EN EXECUCIÓ
Es va adjudicar, i està en execució, el contracte per a la construcció de la nova 

piscina municipal.

492 TORTOSA Ferreries Fer unes piscines noves PREVIST/EN EXECUCIÓ
Està previst al pressupost municipal la construcció de la nova piscina municipal. 

El contracte ja es va adjudicar.

493 TORTOSA Xarxa de vehicles urbas. Projecte de sosteniblilitat amb vehicles electrics PREVIST/EN EXECUCIÓ
Relacionada amb la 36. Ja previst per al nou contracte de neteja viària l'ús de 

diversos vehícles elèctrics.

633 TORTOSA

Desde Rambla 

Catalunya  nº 1 fins 

Plaza Corona de Aragó 

(incluid)

Potencia i arregla la instalación del cablejat i  caixes del allumenat PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja està previst renovar la instal·lació. 

641 TORTOSA Tortosa - Ferreries Soterrà els contenidors de bassura que falten PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja previst al nou contracte de neteja viària i recollida de residus.

725 TORTOSA

a la sortida del carrer 

tivenys amb la rambla 

felip pedrell

Posar un espill per facilitar la visibilitat PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja prevista la seva execució a curt termini

757 TORTOSA Barri Temple Zona esbarjo infantil davant Mossos d'Esquadra PREVIST/EN EXECUCIÓ
Esta executant-se en aquests moments una nova zona d'esbarjo en aquest 

indret que es suma a l'existent a la vora del Passeig Jaume I.

758 TORTOSA Esplanetes Soterrament contenidor que manca a l'illa Esplanetes PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja està prevista per executar a curt termini.
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771 TORTOSA
Serveis Socials 

municipals - Tortosa
MIllora de l'accessibilitat edifici serveis socials PREVIST/EN EXECUCIÓ Ja prevista la seva execució

775 TORTOSA Voltants de la Catedral 20 papereres al casc antic PREVIST/EN EXECUCIÓ Està ja prevista la instal·lació progressiva de noves papereres a tota la ciutat

2 TORTOSA Passeig de l'Ebre
Treure contenidors de brossa de la vorera del Riu al Passeig de l' Ebre enfront del Mercat Municipal.  Es llancen restes de peix que fa que 

desprenguin una olor desagradable sobre tot a l'estiu. Pressupost: 0,00 euros
NO VÀLIDA

Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió. En el 

nou contracte de neteja esta contemplat el soterrament d'aquests contenidors, a 

banda de realitzar una recollida singular al mercat per evitar el llençament de 

residis orgànics en els contenidors de la via pública.  

3 TORTOSA
Avinguda de la 

Generalitat

Construcció d'un carril de bicicletes senyalitzat i separat físicament per marques de goma o pilons de plàstic al llarg de l'avinguda 

Generalitat. No cal perdre tots els llocs de pàrquing, es poden fer els carrils més estrets.
NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

4 TORTOSA
Ferreries. Parc Lluís 

Companys
Construcció d'una tanca de protecció a la riba del riu Ebre davant el parc de Lluís Companys i fins la connexió de la resta de passeig. NO VÀLIDA

Manquen dades de contacte. No obstant està contemplat efectuar aquesta 

actuació a curt termini. 

6 TORTOSA
Barri del temple carrer 

Jaume enfront escoles
Podar els arbres de manera que no tapen les faroles que fan llum a la plaça NO VÀLIDA

Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió. No 

obstant es passa comunicació al servei de Jardineria pel seu tractament. 

7 TORTOSA

Barri del temple carrer 

Jaume I enfront de 

l'escoles

Treure la font de la plaça que és un perill pels infants i acumula molta brossa per falta de manteniment i incivisme. NO VÀLIDA La retirada d'un bé immoble no es pot considerar com a inversió.

10 TORTOSA
Avinguda de la 

Generalitat
Instal·lació d'una altra fila de fanals a l'avinguda Generalitat. NO VÀLIDA

La instal.lació actual compleix amb els requisits de nivell d'il.luminació i 

d'uniformitat. Afegir una altra fila de fanals comportaria haver de disminuir el 

nivell d'il.luminació de les actuals per tal de seguir complint amb la normativa.  

En tot cas el cost estimat superaria l'import màxim.  

14 TORTOSA Tortosa Fer zones d'aparcament verdes x a residents o veïns NO VÀLIDA No és inversió

15 TORTOSA
Centre cívic de Tortosa 

(antic mercat)

Crear un punt de lectura al Centre Cívic de Ferreries (antic mercat). On es puguin prestar llibres de la Biblioteca Marcel·lí Domingo, o 

material audiovisual. És una zona amb molts d'instituts i escoles a la vora.
NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

16 TORTOSA
Crear una aplicació d'internet on els negocis de Tortosa puguin vendre els seus productes, o publicar ofertes, on es puguin fer encàrrecs a 

les parades del mercat, reservar taula dels restaurants...
NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

17 TORTOSA
Vora el riu quan passa 

per la ciutat

Passejant l'altre dia per vora riu me vaig preguntar el següent: Tenint en compte la corrent continua del riu, sería viable i possible que en 

una red de petites turbines situades a les pilastres dels ponts (estat, tren i bimil•lenari), ens poguessin donar energia elèctrica per, al 

menys, encendre les faroles dels passeig fluvial i estalviar el seu cost? Ens podria generar electricitat que acumularíem per cobrir altres 

serveis? Tenim riu des de el pavelló firal fins el pont del bimil•lenari per pensar en un projecte així. Ens podria servir per perfilar, de nit, en 

leds la vora del riu?, o el perfil del castell del parador o el mercat? i el Monument? i les faroles de tot el Parc Municipal? La universitat, 

l'auditori i el pavelló? Arribaria a l'estadi municipal, Institut i futur complex d'aigua (ostras¡ , aigua que faria funcionar el complex d'aigua, 

que xulo¡) Podria anar llum des de la "bollonera" del paiolet fins el Rastre? Es podria fer el canal de navegació nocturn per fer activitats al 

riu de nit. La corrent del riu no para mai, per petita que sigui i es podria jugar en acumuladors. Entenc que tot aixó ja està estudiat, però si 

no fos així, els tècnics que ho facin. O podria ser un projecte de l'Escola de Maestria, que seria subvencionable, entenc. He vist un 

projecte que adaptat a la nostra situació podria ser vàlid per fer alguna cosa http://ecoinventos.com/es-pipe-waterwheel-miniturbina-que-

acumula-luz-con-tus-tuberias/ Imagina que en un tub, l'aigua puje per les pilastres dels ponts i desprès es deixi caure sobre una turbina (lo 

mateix que una noria). Tindríem una petita central hidroelèctrica. Podrien ser molts tubs i moltes turbines. No sé si les illes de la xiquina i 

dels bous es podrien utilitzar per canalitzar aigua en tubs i turbines des de una punta a l'altra i l'electricitat generada pasar-la a una vora o 

altra del riu. Tot en conjunt es veuria com una aposta eco de nivell. I un estalvi important en costos d'energia. Els pantans i les electriques 

no fan aixó i desprès ens cobren? Agafem una altra visió de la mateixa idea: L'aigua puja per un tub fins dalt la pilastra del pont del tren. 

Allí es deriva en dos tubs. Un que va cap al marge dret i altre que va cap al marge esquerre. Els tubs van seguint els murs dels margens i 

s'en van fins el Xapla un, i l'altre fins l'escorxador i allí retornen l'aigua al riu. Mentrestant, per la corrent continua d'aigua, i mirant el 

projecte  http://ecoinventos.com/es-pipe-waterwheel-miniturbina-que-acumula-luz-con-tus-tuberias/  van il•luminant estos punts de llum 

mentres hi passi aigua. Imagina a les 20:00 que s'obrin els tubs per a que puje aigua per la pilastra del pont del tren i es comencen a obrir 

els punts de llum a mesura que passa l'aigua. Espectacle ¡¡ Tornes a tancar els tubs, els punts de llum es van apagant a mesura de que 

l'aigua ja no passa. Espectacle ¡¡ Imagina abans els coets de les Festes. Imagina tots els dies a l'hora programada quan es fa de nit.. Si 

els punts de llum som prou potents, estem creant una zona d'oci fluvial de primera magnitud ja que en horari nocturn, tot el tram il•luminat 

de vora a vora de riu, es pot aprofitar per activitats d'oci nocturn, sigui empreses de motos aquàtiques, entrenaments de rem, en 

superficies flotants i rodejades de red poden haver camps de basquet al mig del riu, poden haver concerts fluvials, etc.., tot un món d'oci 

obert en un tram de riu al mig de la ciutat. Atractiu per la gent que podria fer nit a Tortosa aprofitant aquestes possibilitats. Poden acabar 

via verda al pont del tren per la tarde i continuar amb activitats en horari nocturn al mig del riu. I la gent es queda a pernoctar a Tortosa. 

Com deia en l'altra pàgina, és un projecte "eco" a tope i amb financiació segura, penso. Tortosa crearia una zona d'oci nocturn que ja no 

és de pubs, begudes, crits, basura, etc.. I únic. És un canvi total a la façana fluvial i al mig de Tortosa. Ja no importarà tant les qüestions 

del Monument, sino que formarà part d'aquest aprofitament. Te imagines totes les pilastres iluminades i els ponts perfilats?. I endemés tot 

el marge del riu a dreta i esquerra iluminat? Una pasada. Els somnis forçen la creativitat. Estic segur. Ara és vore si l'aigua ens pot aportar 

aquesta energía necesària i que no hagi cost. Estic segur que l'aigua ens regalarà a la nostra ciutat i la verge de Cinta aquesta possibilitat. 

NO VÀLIDA
No susceptible d'execució a curt termini atès que afecta a béns sobre els que 

l'Ajuntament no disposa de facultats per actuar.

26 TORTOSA
tortosa, carretera de la 

simpàtica
Fer voreres a la carretera de la simpàtica, per tal que els vianats vagin segurs. Per la nit es molt perillos NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim. Semblant a la 37, 268, 348, 575

27 TORTOSA
Protectora ARCA de 

Tortosa
Fer unes instalacions, per que els animals quan plogue estiguin asoplujats. Posar mes diners al any pel manteniment de gossos/gats NO VÀLIDA

La segona part de la proposta no és inversió. La primera part està inclosa en la 

proposta 640

28 TORTOSA Tortosa Fer tractament de raticida, perque estem pelns de rates NO VÀLIDA Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió. 

31 TORTOSA Ajuntament Comprar una paperera cendrer per a la porta de l'Ajuntament NO VÀLIDA Es tracta d'una proposta que no pot ser tractada com d'interès general. 

33 TORTOSA
Muralla Medieval del 

Rastre
Consolidació i restauració de la muralla medieval del Rastre (Doc adjunt) NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim. Relacionada amb la 572.

35 TORTOSA
Muralla medieval del 

Rastre
Treballs en paviment, Pas de Ronda i escales. Accessos de la murall medieval del Rastre (Doc adjunt) NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim. Relacionada amb la 572.
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39 TORTOSA Tortosa Adequació de tots els refugis aeris de la Guerra Civil que siguin viables i fer una ruta pels diferents refugis NO VÀLIDA
Molts del refugis han desaparegut, i dels que resten en peu, no hi ha cap en 

terrenys de propietat municipal

40 TORTOSA Tortosa Destinar més recursos a ARCA (protectora d'animals) NO VÀLIDA
Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió, ja 

que suposaria la petició d'una subvenció

41 TORTOSA Tortosa Creació museu Batalla de l'Ebre (o fer una part al museu de Tortosa), com a capital de les Terres de l'Ebre NO VÀLIDA

Cost estimat supera import màxim. Per ampliar el Museu actual s'han d'efectuar 

obres de rehabilitació al pavelló annex a la sala d'exposició permanent, que en 

l'actualitat està pendent de restaurar. Això requerix un projecte arquitèctònic i 

també un projecte museològic i museogràfic. El projecte necessita també 

l'aprovació de la Comissió de Patrimoni. A la col·lecció del Museu no disposem 

d'objectes relacionats amb aquest tema per ser exposats. 

42 TORTOSA Pl. Espanya Treure la font de la plaça Espanya, fer una plaça diàfana NO VÀLIDA No és inversió

44 TORTOSA Pl. Escorxador Arreglar Pl. Escorxador i fer zona d'aparcaments per al casc antic NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim

45 TORTOSA Tortosa En rebaixar el rebut del IBI, fen bonificacions NO VÀLIDA No és inversió

46 TORTOSA Tortosa En rebaixar el rebut de l'aigua, fen bonificacions NO VÀLIDA No és inversió

47 TORTOSA Tortosa En rebaixar el rebut de l'estacionament dels cotxes fen bonificacions NO VÀLIDA No és inversió

69 TORTOSA TORTOSA CURA I ALIMENTACIÓ DELS GATS DEL CARRER NO VÀLIDA
Aquesta actuació no és susceptible de ser executada, ja que incorporar 

personal per a realitzar-la comporta despesa futura.

74 TORTOSA
TORTOSA MERCAT 

MUNICIPAL

FER 1 PÀRQUING A LA ZONA DEL MERCAT PER PODER ANAR A COMPRAR LA GENT JA QUE LES ZONES DE APRCAMENT 

ESTAN OCUPADES PELS PARADISTES
NO VÀLIDA

Cost estimat supera import màxim. Amb independència de la despesa futura 

que podria comprometre la seva gestió.

76 TORTOSA
ZONA TORTOSA 

VORAPARC

FER EL MERCAT DELS DILLUNS ALS PAVELLONS FIRALS JA SIGUI EL DE REMOLINS O EL DEL TEMPLE JA QUE VISC AL 

VORAPARC I ELS DILLUNS SEMPRE ES UN  CAOS I ESTAN ELS CARRERS BRUTS I TALLATS 
NO VÀLIDA Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió.

77 TORTOSA Tortosa Pressupost per esterilitzar els gats de carrer. NO VÀLIDA Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió.

80 TORTOSA
Algun lloc concorregut 

de la ciutat

Construir alguna font o escultura monumental que dóni dignitat a la ciutat i a la vegada sigui esteticament interessant. Aprofitant 

l'avinentesa per donar homenatje a algun motiu o persona ilustre.
NO VÀLIDA

Es un suggeriment però que no indica una actuació concreta que es pugui 

valorar.

81 TORTOSA Tota la ciutat
Canviar els rètols dels carrers per uns que siguin estèticament millors i que facin honor al caràcter històric de la ciutat, reemplaçant els 

que hi ha actualment que són poc dignes.
NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

85 TORTOSA Tortosa
Creació d'espais per activitats culturals. Es podria recuperar algun edifici antic, i dinamitzar centres cívics, amb activitats per nens, adults, 

gent gran... això podria crear llocs de feina i dinamitzar l'ambient cultural de la ciutat.
NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius. En tot cas la gestió d'aquest equipament 

comportaria despeses futures de gestió i de personal

86 TORTOSA Embarcadero tortosa Reparació de la rampa del moll, per tal de poder baixar i pujar les embarcacions sense perill. NO VÀLIDA
Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió. Es 

tracta de manteniment i serà derivada a aquest departament pel seu tractament. 

87 TORTOSA Tota Ferreries Reparació de les voreres i asfalt de carrers NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

93 TORTOSA
Antic escorxador o altre 

espai viable
Un espai on es pugui visitar part de l'arxiu arqueològic del museu NO VÀLIDA

Cost estimat supera import màxim. Per crear un espai on es pugui exposar part 

del material arqueològic de la col·ecció del Museu, necessitem rehabilitar el 

pavelló annex a l'exposició permanet.Això suposa encarregar un projecte 

arquitectònic per a restaurar l'edifici i també encarregar un projecte 

museogràfic.

95 TORTOSA
Edifici de l'antic 

escorxador
Potenciació del Museu de Tortosa (Nous pavellons, ampliació de l'exposició permanet, etc) NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim. A més, requereix un projecte previ.

96 TORTOSA On sigui viable Alberg social per a gent sense sostre NO VÀLIDA
Compromet despesa futura. Cost de l'habilitació d'espai superaria import 

màxim.

98 TORTOSA Zona Temple Netejar els carrers i més vigilancia d'actes incivics NO VÀLIDA

Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió. Es 

trasllada la mateixa als departaments municipals corresponents pel seu 

tractament. 

101 TORTOSA Casc antic o centre Creació d'una oficina del voluntariat i entitats del municipi. NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius, en tot cas la gestió d'aquest equipament comporta 

despeses futures de gestió i de personal.

103 TORTOSA
Casa l'Alfarer del C/ 

Major de Remolins
Creació d'un centre d'interpretació del call Jueu NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius. En tot cas la gestió d'aquest equipament 

comportaria despeses futures de gestió i de personal

104 TORTOSA Plaça de l'excorxador Concurs-Projecte i execució de la remodelació del "parquet" NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

106 TORTOSA Estadi Acabar obres piscina NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

107 TORTOSA Acabar obres pont del Estat NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

108 TORTOSA En general acabar tot el que sta començat i no empendre rés més fins que no s'acabin els actuals NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

112 TORTOSA Tortosa Crear un festival de música referent a l'estat, tipus Viñarock, FIB... NO VÀLIDA No és inversió

123 TORTOSA

Escola Ferreries ,La 

Mercè, Remolins , 

Temple, Cinta Curto , 

Sant LLàtzer

Educadors de suport per a les escoles de Tortosa NO VÀLIDA No és competència municipal

124 TORTOSA Escoles de Tortosa Material escolar per a les escoles esmentades en la primera proposta NO VÀLIDA No és competència municipal

125 TORTOSA Escoles de Tortosa Beques menjadors escolars NO VÀLIDA No és inversió
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128 TORTOSA Sant Llàtzer
Una ludoteca infantil, on els pares de Tortosa puguesem anar amb els nens quan fa mal temps,a Amposta ne han tres,aquí cap i és una 

vergonya. 
NO VÀLIDA

Compromet despesa futura, al implicar la contractació de personal per fer-se 

càrec de la cura dels infants i del manteniment. 

129 TORTOSA Tortosa

Compra i instal·lació per part de la brigada municipal d' aproximadament 70 faroles tipus columna NIKOLSON - ACNI40GCON, reposant 

en primer lloc les trencades, arrancades i les eliminades i no reposades, prioritzant el barri de ferreries, i millora dels quadres de protecció 

(ICP9 que puguin estar deteriorats (com per exemple als carrers Joan Amic, Jardí Besuldo i Terol,  rambla Pompeu Fabra, av. Catalunya).

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

130 TORTOSA Tortosa
Reposició dels arbres morts, caiguts i talats, plantació d'arbres nous en noves zones urbanitzades, i millora de les zones ajardinades (per 

exemple la zona ajardinada entre el c/ Ramon Llull i la rambla Pompeu Fabra, plaça Francesc Macià).
NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

131 TORTOSA Tortosa Instal·lació de barreres metàl·liques de contenció al tram de l'eix urbà de la C12 entre la plaça Corona d'Aragó i l'EMD de Jesús. NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

134 TORTOSA Tortosa Pas de vianants a l'illa del carrer Ronda Reus entre el pas de vianants de Renfe i la betzinera del carrer Cervantes. NO VÀLIDA No és inversió

138 TORTOSA
PLAÇA SANT JOAN 

(RASTRE)

Embelliment de la plaça Sant Joan per al jovent: pintar un mural a les parets de la plaça en col.laboració del'escola d'art de la diputació 

amb la direcció artística en la línia d'espais oberts de participació i també algunes plantes en l'estil del barri (adosades a les parets)
NO VÀLIDA No és inversió.

139 TORTOSA
C/ SANT FRANCESC 

(BARRI GARROFER)
Acabar l'acondicionament de les instal.lacions del centre obert Sant Francesc a l'antic espai església Sant Francesc NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim

143 TORTOSA

P`laça absis, carrer 

Capellans - Barri Castell 

o Parc del Castell 

TORTOSA

Eliminar les barreres arquitectòniques de la plaça de l'Absis i carrer dels Capellans, és important per als veïns que diàriament hem de 

transitar per aquesta lloc
NO VÀLIDA

El desnivell existent entre la plaça de l'absis de la Catedral i l'inici del carrer 

dels Capellans es de 5,00  metres. Un accés adaptat requereix una rampa de 

60 metres de llargària que implicaria refer totes les escales existents. A partir 

d'aquest punt i fins el punt mes elevat del carrer, el desnivell es de 10 metres. 

La rampa que s'hauria de fer per salvar aquest desnivell supera els 100 metres 

de llargària que supera la longitud del propi tram de carrer a salvar 

145 TORTOSA

Carrer Castell de la 

Suda, avans d'entrar a la 

costa d'accés al Parador, 

Barri Castell o Barri Parc 

del Castell - TORTOSA

Habilitar una zona d'aparcament per als veïns del Carrer Capellas i del barri, assenyalar-degudament i facilitar els distintius als veïns que 

vivim al barri, de la mateixa manera que tenen els del barri del rastre i Santa Clara
NO VÀLIDA No és inversió

151 TORTOSA

A les afores Ferreries 

(Fabra) al costat via 

verda

Constrcció sala concert-públic, lloc on puguin fer-se concerts NO VÀLIDA

Cost supera import màxim. Una sala de concerts requereix una inversió que 

supera en escreix la disponibilitat econòmica prevista en els pressupostos 

participatius  

156 TORTOSA Tortosa Limpiar tot el passeig del riu- Zona Vora Parc de les fulles i detràs de l'Auditori NO VÀLIDA
Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió. es 

trasllada al serveis de neteja pel su tractamet. 

161 TORTOSA Tot Arregla monument NO VÀLIDA

No susceptible d'execució atès que afecta a béns sobre els que l'Ajuntament no 

disposa de facultats per actuar. L'Ajuntament no és titular del monument. 

Recordar que a 2016 es va efectuar una consulta a la ciutadania sobre aquest 

tema.

162 TORTOSA Tot obligar a reparar fassanes NO VÀLIDA No és inversió

171 TORTOSA Tortosa Creà la figura del vigilant de reparacions exteriors NO VÀLIDA No és inversió

177 TORTOSA
Platja de la Xiquina 

(Barri Remolins)
"Gimnàs" a l'aire lliure (Tipus el de davant Auditori) NO VÀLIDA

No susceptible d'execució a curt termini atès que afecta a béns sobre els que 

l'Ajuntament, a curt termini, no disposa de facultats per actuar

(les actuacions a la platja de la Xiquina són competència de la CHE, Costes, 

....). En tot cas hi ha propostes semblants en la mateixa matèria  en lloc proers 

que sí són competència municipal, com la 459

180 TORTOSA

Tota la ciutat, 

preferentment nucli 

històric

Transfromem la ciutat mitjançant l'art (Pintar i arreglar façanes) NO VÀLIDA No és inversió.

181 TORTOSA Municipal i EMD Pla local de drogodependències NO VÀLIDA No és inversió

187 TORTOSA Tortosa Local havilitado 24h. para poder jugar a rol los que de dia trabajamos NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius. I, en tot cas, la gestió d'aquest equipament 

comporta despeses futures de gestió i de personal.

195 TORTOSA Carrer Artur Anguera Reparació sots-clots pel centre de la calçada NO VÀLIDA No és inversió. Està previst en la programació de manteniment ordinari.

200 TORTOSA Tortosa i Ferreries aparcament gratuit NO VÀLIDA No és inversió

202 TORTOSA els Quatre Camins Plantar arbres que només fan que tallar i no hem plantat un puto arbre a la zona dels Quatre Camins NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

203 TORTOSA

Tortosa: Coloms zona 

centre i Parc Municipal. 

Gats escales del 

seminari, escales del 

pont roig (Ferreries), 

darrera la Catedral, barri 

Sta. Clara...

Problema coloms i gats que viuen al carrer. En un principi controlar que no proliferen per arribar a fer-los desaparèixer totalment de la 

nostra ciutat.
NO VÀLIDA Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió. 

204 TORTOSA
Parc Municipal de 

Tortosa

Tenir cura de recuperar el Parc Municipal: replantant arbres, plantes en flor,  fent els tractament necessàris perquè torni a ser un dels llocs 

més bonics de la nostra ciutat. Un manteniment constant i en mans d'autèntics professionals del món de la jardineria i del disseny 

d'espais oberts.

NO VÀLIDA
Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió. Es 

trasllada al serveis de neteja pel su tractamet. 

205 TORTOSA

Tortosa: Zona de la 

Simpàtica i de  Sant 

Josep de la Muntanya

Fer tomes al llarg de la xarxa d'aigües per afavorir la possible intervenció dels bombers en cas d'incendi.

NO VÀLIDA

Aquesta actuació entra dintre de l'àmbit funcional de l'empresa de serveis 

públics municipals qui actua seguint la normativa i criteris del Cos de Bombers 

de la Generalitat. Pel que fa a la Simpàtica existeixen els hidrants i pel que fa a 

Sant Josep de la Muntanya, no hi ha xarxa d'abastament d'aigua potable 

municipal, per la qual cosa el cost de l'actuació seria superior a l'import màxim.

207 TORTOSA Tortosa
Disposar d’aules d’estudi diürn i nocturn coincidint amb les èpoques d’exàmens dels alumnes de la ciutat ja que la Biblioteca Municipal té 

uns horaris fixos.
NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius, en tot cas la gestió d'aquest equipament comporta 

despeses futures de gestió i de personal.
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208 TORTOSA Tortosa
Fer un seguit de microdonacions de 1.000€ a projectes desenvolupats per organitzacions sense ànim de lucre de la ciutat com Arca, 

Càritas, Creu Roja etc.
NO VÀLIDA No és inversió

209 TORTOSA Casc Antic

Treure de les voreres del casc antic les peces de formigó que es van posar per a que els cotxes no pugessin a elles, aquestes peses son 

del mateix color que la vorera i per a la gent gran i depen que moment del dia es son difícil de vore, al mateix temps si un cotxe es 

despista una mica i toca la vorera fan que les rodes es rebentin. També son un perill per als nens ja que  l'acabat en punta si es cauen es 

poden fer molt de mal.

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

210 TORTOSA CARRER sANT roc Arreglar EL CARRER SAN roc COM A PEATONAL, TOT ELS SEU VOLTANT ESTA ARREGLA MENYS AQUEST NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

211 TORTOSA
CARRER NOVA 

ESTACIÓ
millorar LA SENYALITZACIÓ DE LA CRUÏLLA ENTRE EL CARRER nova estació I L'AVINGUDA DIPUTACIÓ NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

212 TORTOSA passeig rivera vàter públic autorentable en acabar la feina. NO VÀLIDA

Compromet despesa futura, ja que és necessari un contracte de manteniment 

de la instal·lació, així com tasques de personal que reposi el material sanitari i 

higiènic, recollida de material i cura de l'adequat estat de funcionament.

215 TORTOSA tota Tortosa bicicletes d'ús públic amb aparcaments corresponents. NO VÀLIDA

Compromet despesa futura amb personal per efectuar la gestió del servei i el 

manteniment en correcte estat de funcionament dels elements afectes al mateix 

(bicicletes, ...).

217 TORTOSA Temple, parc Lavabos públics autorentables NO VÀLIDA

Compromet despesa futura, ja que és necessari un contracte de manteniment 

de la instal·lació, així com tasques de personal que reposi el material sanitari i 

higiènic, recollida de material i cura de l'adequat estat de funcionament.

219 TORTOSA
SANT JOSEP DE LA 

MONTANYA
INVERSION ASFALTADO CALLE LA PALMERA DE SANT JOSEP DE LA MONTANYA NO VÀLIDA

El carrer de la Palmera està inclòs en un Poligon d'Actuació, subjecte a 

desenvolupament i cessions. Qualsevol actuació és d'àmbit privat.

221 TORTOSA Temple, zona renfe Rentadores grans públiques NO VÀLIDA Indefinida. No s'ha pogut concretar.

222 TORTOSA
Plaça davant escola 

Cinta Curto
Lavabos públics NO VÀLIDA

Compromet despesa futura, ja que és necessari un contracte de manteniment 

de la instal·lació, així com tasques de personal que reposi el material sanitari i 

higiènic, recollida de material i cura de l'adequat estat de funcionament.

229 TORTOSA Zona escola Teresines Cabines telèfoniques NO VÀLIDA No és competència municipal

230 TORTOSA Tortosa - Raval de Crist Línia bus Tortosa - Raval de Crist - Tortosa NO VÀLIDA No és inversió

231 TORTOSA
Des de pont Roig fins 

Roquetes, via verda
25 fanals a la via Verda NO VÀLIDA

En el tram Tortosa Roquetes afecta a béns sobre els que l'Ajuntament, a curt 

termini. no té facultats per actuar, ja que la via verda es competència del 

Consell Comarcal. . Es concreta parcialment en la proposta 495

233 TORTOSA Via Verda Tortosa 15 bancs a la via verda NO VÀLIDA

Ell tram de la via verda Tortosa Roquetes afecta a béns sobre els que 

l'Ajuntament, a curt termini. no té facultats per actuar, ja que la via verda es 

competència del Consell Comarcal. Es concreta parcialment en la proposta 495

234 TORTOSA Via Verda Tortosa 3 fonts a la Via verda de Tortosa NO VÀLIDA

El tram Tortosa Roquetes afecta a béns sobre els que l'Ajuntament, a curt 

termini. no té facultats per actuar, ja que la via verda es competència del 

Consell Comarcal. . Es concreta parcialment en la proposta 495

235 TORTOSA Via verda Tortosa 10 paperes a la via verda NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el numero maxim de propostes

236 TORTOSA Tortosa Més il·luminació a la zona del passeig de darrere del Decathlon, Mercadona...etc NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

237 TORTOSA Tortosa Tmple Més fonts i lavabos a la zona del temple NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

238 TORTOSA Temple Fanals per anar des de les escales del parc passant per la llotja, i arribant al pont roig NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

245 TORTOSA Plaça de barcelona
Posar una pantalla led gran per tal de poder veure totes les activitats que es fan a la ciutat, ja que molta gent no utilitza les noves 

tecnologies i no s'assabenta de les fires, activitats, concerts... que es fan a la ciutat
NO VÀLIDA

Compromet despesa futura, atès que cal efectuar la gestió continua de 

continguts per tal que sigui efectiu.

262 TORTOSA Riu Ebre

Establir de qui és la propietat del monument franquista del mig del riu. Si és l'ajuntament, redactar informe, públic, amb el cost de retirar-

ho. Si és inferior a la partida del pressupost participatiu, retirar-lo. Si és alguna altra administració instar-los a retirar-lo. Què guanyem: 

Millora de la imatge exterior de la ciutat

NO VÀLIDA

La proposta no té la consideració d'inversió. L'Ajuntament no és titular del 

monument. Recordar que a 2016 es va efectuar una consulta a la ciutadania 

sobre aquest tema.

263 TORTOSA Tortosa

Retirar el monument franquista del riu. Si encara hi ha més diners, promoure un centre per recordar la Batalla de l'Ebre i treballar per a la 

pau - en el qual el monument contextualitzat i tumbat, o algun element d'ell, pot estar. Amb això aconseguirem aliviar el dolor de molts 

tortosins, i catalans, que pateixen encara per mantenir el monument (encara que s'intenti reinterpretar) al bell mig del riu. També 

aconseguim seguir el criteri de tots els experts en materia de memoria historica i donar un imatge d'una Tortosa moderna, una Tortosa 

que recorda el seu passat, però que vol passar pagina i avançar. Un centre d'estudis sobre la BdE pot ser un pol per atreure visitants.

NO VÀLIDA

No susceptible d'execució atès que afecta a béns sobre els que l'Ajuntament no 

disposa de facultats per actuar. L'Ajuntament no és titular del monument. 

Recordar que a 2016 es va efectuar una consulta a la ciutadania sobre aquest 

tema.

264 TORTOSA

 Tortosa centre, Temple, 

Ferreries, Remolins, 

Rastre, Casc Antic,  

carreteres S.Josep  de la 

Muntanya, Simpatica -

Mig Cami, Sant Llatser, 

Els Reguers i Vinallop.

Neteja i manteniment de tots i cadascun dels desguassos de pluja que hi ha per  tots els carrers, ja que estan plens de brossa, terra i no 

absorbeixen adequadament l'aigua de pluja i molts estan inclosos taponats en terra o brutisia. En aquesta operació també s'hauria de 

destapar els taps de les generals de les cruaques que han quedat tapats als carrers que s'han anquitranat de nou i porten molts mesos en 

aquesta situació, ja que en el cas de necessitat es trigaria més temps a alliberar

NO VÀLIDA
Es tracta d'una actuació que no es posible ser contemplada com inversió. Es 

traspassa al servei adient pel seu tactament. 

278 TORTOSA Zona de remolins

Construir un carril bici que connecti el Campus Universitari amb el centre de la ciutat (Plaça Barcelona). La bicicleta és un element clau 

per assegurar la mobilitat sostenible en l'àmbit urbà. És per això que des de l'àmbit local s'han d'engegar campanyes de consciènciació i 

sensibilització que fomenti l'ús de la bicicleta. Connectar el campus universitari amb el centre urbà podria ser una bona manera de 

fomentar l'us de la bicicleta entre la gent més jove i a l'hora donar-ne visibilitat.

NO VÀLIDA
No hi ha espai suficient en el tram exposat i representa una obstrucció del 

transit
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280 TORTOSA Simpàtica

Actualment el major parking que té l'Hospital Verge de la Cinta es el situat al fossar de la muralla, el ferm és de terra i els dies de pluja es 

converteix en un veritable fangar pel que circulen persones i cotxes. Caldria pavimentar el ferm i senyalitzar el sentit de la circulació i les 

places d'aparcament. Ja sabem que això no resoldrà el problema dels accesos a l'Hospital però dignificarà el parking i millorarà l'opinió 

que s'emporten de Tortosa, els visitants d'altres ciutats que han d'acudir a l'Hospital.

NO VÀLIDA

La pavimentació del fossar requereix, per tractar-se d'un Bé d'Interés Nacional, 

informe favorable de la Comissió Territorial de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, que ja ha manifestat en més d'una ocasió la seva disconformitat 

amb actuacions que alterin les característiques originals de l'immoble.

285 TORTOSA
Ribes del Riu Ebre al 

seu pas per Tortosa

Un dels atractius més important que té la ciutat de Tortosa és el Riu Ebre. En aquest sentit, una part d'aquesta partida pressupostària es 

podria utilitzar per a la neteja de les ribes del riu, especialment el bosc de ribera de la zona de Remolins (zona on es pot veure gran 

quantitat de deixalles, papers, plàstics..), i l'adequació de la platja de la txiquina per fer-la més accessible als ciutadans i turistes. 

NO VÀLIDA

Aquesta actuació no és possible realitzar-la ja que no es pot considerar 

inversió. D'altra  banda, aquesta actuació no és competència municipal, sinó de 

la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, en afectar a béns sobre els que 

l'Ajuntament, a curt termini,  no té facultats per actuar.

286 TORTOSA
Barri del Centre 

(Tortosa) 

Actualment aparcar pel barri del centre és molt complicat. Aquest problema s'agreuja per a la gent que viu a aquest barri, que moltes 

vegades hem de dirigir-nos a altres zones de Tortosa per a aparcar el cotxe. En aquest sentit, es podria implementar el sistema de la zona 

verda, molt utilitzat arreu de Catalunya, que contribuiria a minorar aquest problema i tindria un cost econòmic mínim per al consistòri.

NO VÀLIDA No és inversió

288 TORTOSA Tortosa
Plantar arbres en aquells indrets que puguen oferir bona ombra, que falta ens fa a n'està Tortosa tan calurosa. I replantar els que es van 

talar al Passeig de l'Ebre.
NO VÀLIDA

Genèrica. Replantar el Passeig de l'Ebre s'efectua de manera ordinària i, per 

tant no és una inversió.

290 TORTOSA
Via Verda, passat pont 

roig
1 Font a la Via Verda NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el numero màxim de propostes.

291 TORTOSA Via verda, pont roig 3 paperes NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el numero màxim de propostes.

292 TORTOSA inici pont roig Il·luminació pas zebra pont roig NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

294 TORTOSA Tortosa centre Local d'ús públic per a la formació de llengua àrab NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius. En tot cas la gestió d'aquest equipament 

comportaria despeses futures de personal per fer la formació, la gestió del local 

així com les despeses de manteniment ordinàries. 

296 TORTOSA
parcs infantils de la 

ciutat
1 lavabo públic a cada parc infantil de la ciutat NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

297 TORTOSA Pintor Casanova

1 gronxador, 1 tobogan,... més espais per jugar en general

1 barrera per evitar que els nens surtin al carrer corrent

NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el numero màxim de propostes

298 TORTOSA Davant Escola Ferreries 1 semàfor davant de l'escola de Ferrereries NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

299 TORTOSA Ferreries 1 gimnàs públic per a dones NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius, en tot cas la gestió d'aquest equipament comporta 

despeses futures de gestió i de personal.Però en tot cas, el tipus d'inversió 

300 TORTOSA Centre de Tortosa 1 gimnàs públic per a homes NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius, en tot cas la gestió d'aquest equipament comporta 

despeses futures de gestió i de personal.Però en tot cas, el tipus d'inversió 

implica exclusió social al fer discriminació entre sexes.

301 TORTOSA Ferreries 1 local d'ús públic NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius, un local per un ús públic amb una superfície mínima 

de 200 m2, el seu cost superaria en escreix l?import màxim.  A Ferreries 

existeix el Centre Cívic. En tot cas la gestió d'aquest equipament comporta 

despeses futures de gestió i de personal.

302 TORTOSA
Plaça davant mossos 

esquadra
20 arbres que facin ombra NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes

303 TORTOSA Centre de Tortosa 1 local d'ús públic per poder fer celebracions, condicionat amb espai de cuina equipada, lavabos. NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

304 TORTOSA piscina municipal Reducció preus abonament NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

307 TORTOSA
Passeig Rivera, parc 

infantil
Renovació o arreglar fonts d'aigua que ja hi ha perquè no funcionen NO VÀLIDA

La reparació de fonts forma part del manteniment ordinari, per la qual cosa no 

és una inversió

308 TORTOSA

 parc, plaça ajuntament i 

alguna del barri de 

Ferreries

Zona wifi gratuïta NO VÀLIDA

La instal.lació de wifi en els termes que es proposen requereix comprometre 

despesa tant de subministrament com de personal per a la correcta gestió i 

compliment dels requisits normatius. Informar que durant el present exercici 

està previst la instal.lació de wifi a diversos equipaments municipals com són el 

Mercat i l'Estadi de Ferreries.

311 TORTOSA
Tots els carreres de 

Tortosa
paperes amb bosses de plàstic per recollir les caques de gos NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el numero maxim de propostes

312 TORTOSA
Des de C/ progrès fins 

hospital
Escales mecàniques per anar a l'hospital Verge de la Cinta per a persones amb mobilitat reduïda NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

313 TORTOSA
Des de C/ Progrés fins 

hospital
Rampa per accedir a l'hospital verge de la Cinta amb cadira de rodes, cotxes criatures, persones amb mobilitat reduïda NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes

314 TORTOSA
Afores de Tortosa, zona 

decatlhon
1 zona recreativa amb bolera, 1 cinema NO VÀLIDA No és competència municipal

315 TORTOSA
Vora riu Tortosa i 

Ferreries
Netega més constant de la vora del riu a la banda de Tortosa i Ferreries NO VÀLIDA

La neteja és una tasca de manteniment ordinari, per la qual cosa no és una 

inversió. La petició de neteja es trasllada al Departament corresponent.

317 TORTOSA
Davant de l'escola de 

Remolins
repintar pas de vianants NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

318 TORTOSA Auditori Felip Pedrell
Instal·lació d'un tornaveu (estructura reflectora del so) a la sala gran de l'Auditori Felip Pedrell per tal de millorar el rendiment de les 

actuacions musicals allí efectuades. L'actual acústica de la sala gran és deficitària pel que fa a l'adequada propagació del so.
NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim

319 TORTOSA Centre de Tortosa

Una de les meves propostes seria la desratització i la fumigació contra cucaratxes. Aquest darrer any a Tortosa està havent unes plagues 

considerables, fins al punt de trobar rates en ple centre de Tortosa a hores diurnes (per no parlar de les hores nocturnes). D'altra banda, 

la zona del berenguer IV (al centre) aquest any ha estat plagada de cucaratxes més que d'altres anys i crec convenient invertir en la 

higiene pública. 

NO VÀLIDA
Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es tarsllada al Departament corresponent.
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322 TORTOSA tortosa Campanya esterilització de gats i gossos a preus populars i assequibles per tothom. NO VÀLIDA Es tracta d'una actuació que no es considera una inversió.

325 TORTOSA Tortosa ferreries

Parking veins passeig de l.ebre .

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte.

326 TORTOSA Tortosa

Ampliació  gatera protectora arca.

Campanyes esterilització.

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

327 TORTOSA Tortosa Mes arbres al pipican de ferreries NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

328 TORTOSA

Zona peatonal del Centre 

de Tortosa.  Pl . Ramon 

Cabrera

Instal·lació d'una cabina sanitària amb neteja automàtica ( WC) públic NO VÀLIDA

Compromet despesa futura, ja que és necessari un contracte de manteniment 

de la instal·lació, així com tasques de personal que reposi el material sanitari i 

higiènic, recollida de material i cura de l'adequat estat.

330 TORTOSA
C/ Artur Anguera amb el 

Parc Teodor Gonzalez

Retirada dels arbres i del talús de l'antiga via del tren entre l'avinguda Generalitat i l'avinguda Felip Pedrell. Reordenació i arranjament de 

l'espai i del C/ Artur Anguera
NO VÀLIDA

Afecta a béns sobre els que l'Ajuntament no té ara facultats per actuar. En tot 

cas el cost de l'actuació és superior a l'import màxim.

332 TORTOSA Av. Generalitat Ampliació de les voreres de l'avda Generalitat des de l'antic pont del tren fins la plaça del Carrilet NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

339 TORTOSA Escorxador Crear un esplai lúdic per a nens en cap de setmana NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius, en tot cas la gestió d'aquest equipament comporta 

despeses futures de gestió i de personal.

341 TORTOSA Tortosa
Plantar arbres de sombra als llocs on s'han mort, estan malalts, o s'han arrancat, i en aquelles zones de passeig on manqui sombra, així 

com arranjar les zones verdes.
NO VÀLIDA Genèrica. La reposició d'arbres no és inversió i s'efectua de manera ordinària.

343 TORTOSA Tortosa
Continuar amb el procés de rehabilitació del casc antic (com la zona del Castell, c/ Sant Lluís...), expropiant les cases amb perill 

d'ensorrament, enderrocant-les i millorant la urbanització d'aquesta zona.
NO VÀLIDA

La proposta senyala una línia general però no concreta cap actuació. El procés 

en aquest tipus d'actuació requereix prèviament la delimitació de l'àmbit o 

polígon d'actuació amb indicació dels immobles objecte d'expropiació, 

expropiacions, enderrocs, i finalment executar el projecte de reurbanització. En 

qualsevol cas un actuació en aquest sentit supera l'import màxim previst. 

344 TORTOSA Tortosa
Soterrar o cambiar de lloc tots els contenidors de basura que hi han al passeig de l'ebre i fer retirar les antenes parabòlique que hi han a 

l'edifici de la torre ja que fan mala imatge i son un perill ja que poden caure en dia de vent.
NO VÀLIDA

Soterrar aquests contenidors supera supera l'import màxim. Canviar-los de lloc 

i retirar les antenes no és una inversió.

345 TORTOSA Tortosa
Dotació de mes diners els ajuts a la rehabilitació de façanes de les comunitats de veïns per a que la ciutat guanye en imatge i no pugue 

haver perill de desprendiments.
NO VÀLIDA No és inversió

346 TORTOSA

Parades de bus de la 

ciutat, sobretot les 

properes al centre i casc 

antic

Ampliació de les parades de bus. Els busos no urbans, els de les excursions, no entren a la majoria de parades de bus de la ciutat, cosa 

que obstaculitza el trànsit quan els busos s'aturen.
NO VÀLIDA No és inversió

347 TORTOSA
Parador-Castell de la 

Suda

Una via d'accés alternativa per a vianants per a anar al Parador-Castell de la Suda. Accedir-hi per la rampa dels cotxes és difícil, pesada i 

perillosa per a la gent. Un ascensor seria una bona alternativa, com al Parador d'Ondarribia.  
NO VÀLIDA

El parador no és de propietat municipal. No susceptible d'execució a curt 

termini atès que afecta a béns sobre els que l'Ajuntament no disposa de 

facultats per actuar.

352 TORTOSA
Tot el conjunt de muralla 

de Tortosa.

Que s'inverteixin els diners en restaurar i fer visitables les muralles de Tortosa. La part visitable és només una petita part de tot el conjunt 

de muralla que Tortosa posseeix.
NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim. Hi ha la 572 en la mateixa línia.

354 TORTOSA Casc antic.
Restauració d'alguns edificis i cases, en la mesura de lo possible, del nucli més antic de Tortosa. El nucli és molt bonic, però poc visitable 

degut a l'estat de moltes construccions en ruïnes. 
NO VÀLIDA

La proposta no concreta els edificis que en tot cas hauríen de ser de titularitat 

municipal. En tot cas el cost previsible d'una actuació d'aquest tipus superaria 

l'import màxim.

361 TORTOSA Parc teodoro gonzalez
Arreglar de forma definitiva el terra de la zona destinada a aparcaments, de la part posterior del parc municipal Teodor Gonzalez (entre la 

comisaria de policia i l'antic pont del tren).
NO VÀLIDA

Aquesta zona està classificat com a Zona Verda al POUM, tot i que està 

habilitat com a pàrquing  amb caràcter provisional, la seva pavimentació no és 

possible, ja que és incompatible amb el POUM. Periòdicament es realitzen 

tasques de manteniment en aquesta àrea.

362 TORTOSA centre ciutat Crear més aparcaments per motos i bicicletes als centres dels diferents barris de la ciutat. NO VÀLIDA No és inversió. Els aparcaments per a bicicletes ja es repeteix a la 192

367 TORTOSA

Zones peatonals 

Vorapark i passos 

peatonals Joan Moreira

Arreglar  zones peatonals: voreres trencades per vehicles de la fira dilluns, tapes clavegueram esfonsades, poques papereres. Ficar un 

altre sistema per reduir la velocitat als vehícles ens els passos peatonals tram carrer Joan Moreira, en concret de la rotonda costat auditori 

fins arribar carrer Mossèn Manyà en tots dos sentits de la circulació. El sistema actual no atura els vehícles i en aquesta recta ( on hi ha 

molt de pas de nens ) els vehícles circulen a molta velocitat.  

NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

369 TORTOSA Zona Vorapark

Netejar amb més continuitat reixes clavegueram zona vorapark. Atès els arbres que hi han en aquests carrers peatonals que embruten 

amb moltes fulles, si no hi ha una neteja continuada queden totes les reixetes taponades i el dia que plou tota aquesta zona queda amb 

grans acumulacions d´aigua que impedeixen el pas a les persones.

NO VÀLIDA
Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es tarsllada al Departament corresponent.

372 TORTOSA Accés escola Ferreries. 

Millorar l´accés al Col.legi de Ferreries o regular el tràfic al semàfor de la plaça Corona d´Aragó. Les persones que anem amb cotxet no 

podem accedir al pasarel.la que hi ha davant del col.legi Ferreries, i per creuar la via  hem d´anar a la rotonda de la Plaça Corona d´Aragó. 

Creuar amb cotxet és perillós, perquè molts cotxes van molt ràpids. Caldria regular el tràfic en hora punta de sortida de l´escola, o millorar 

l´accés al col.legi per les persones que anem amb menors en cotxet. I netegeu el col.legi/s que aquest any ha sigut una vergonya quan al 

setembre de l´any passat van començar els crios. Els pares i mestres vam haver de netejar l´escola pels nostres fills, No s´havia netejar, 

havia pols, vidres bruts, etc.. Penós. 

NO VÀLIDA
No susceptible d'execució a curt termini atès que afecta a béns dels que 

l'Ajuntament no té facultats per actuar. La regulació del trànsit no és inversió.

381 TORTOSA

Barranc de Caputixns, 

Camí Canivell, Cami 

Favarò, Urbanització 

California, Cami Sant 

Jordi

Asfaltar o cimentar el barranc de Caputxins, el Camí de Favaró, la Urb. Califòrnia i el camí de Sant Jordi NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

382 TORTOSA
Barri Sant Llatzer- 

Caputxins
Direcció única carrer Barcelona . Des de la rambla dels blocs d' Edifici Subirats fins la rotonda Sant Llatzer (passarel·la via tren). NO VÀLIDA No és inversió

397 TORTOSA Barri de Remolins 1 escola pública nova a Remolins NO VÀLIDA No és competència municipal
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398 TORTOSA Barri de Remolins El 3r pont d'accés a Remolins NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius, en tot cas per a la realització d'aquesta inversió és 

necessari la realització d'expropiacions i la sol·licitud de permisos a les 

administracions afectades.

399 TORTOSA Barris de Remolins Neteja i accessibilitat de les voreres NO VÀLIDA

 Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es trasllada al Departament corresponent.. D'altra banda, l'accessibilitat 

de les voreres ja es contempla en altres peticions més concretes. 

406 TORTOSA Avinguda Generalitat Plantació d'arbres NO VÀLIDA

No es concreta en quins indrets. Ja està en execució una actuació a l'inici de 

l'Av Generalitat en aquest sentit. La plantació d'arbres en determinats indrets de 

l'Av. Generalitat comprometria les amplades mínimes per coexistir amb 

vianants, persones de mobilitat reduïda, cotxets per nens, etc..

455 TORTOSA
Cementiri Tortosa- S. 

Llatzer
Adequa com a Prac la part baixa del Cementiri NO VÀLIDA

Les dades de contacte proporcionades eren errònies. Hi ha propostes 

concretes respecte a la mateixa matèria com la 132

474 TORTOSA En la plça Alfonso XII Instalar-hi dos porteries de fútbol NO VÀLIDA

Per les característiques de la plaça Alfons XII, l'actuació de la instal·lació de 

dues porteries comportaria l'adaptació d'una part important de la plaça per a 

compatibilitzar l'activitat de lleure amb la esportiva amb l'adaptació del paviment 

en aquesta zona, amb la protecció en vertical de la pista per evitar riscos a 

tercers, reordenar la zona de jardineres,...Per tant, l'import necessari per aquest 

tipus d'inversió supera el cost previst en els pressupostos participatius

478 TORTOSA Estació de tren Zona ajardinada NO VÀLIDA
Es considera que no és susceptible d'execució a curt termini atès que afecta a 

béns sobre els quals l'Ajuntament no té facultats per actuar.

487 TORTOSA
Teeodor Gonzalez, 

Caravanes
Fer un cine a Tortosa NO VÀLIDA Aquesta proposta no és competència municipal.

489 TORTOSA Carrer Cervantes Que arreglen els carrers per que estiguin nets NO VÀLIDA
Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es trasllada al Departament corresponent.

494 TORTOSA Tortosa ciutat Festival d'art urbâ i intervencions artistiques NO VÀLIDA No és inversió.

496 TORTOSA Tortosa Sortides de Tortosa NO VÀLIDA Indefinida. No s'ha pogut concretar.

502 TORTOSA Barri de Santa Clara Obrir els jardins del Calvari, de forma permanent , al públic NO VÀLIDA

No susceptible d'execució a curt termini atès que afecta a béns sobre els que 

l'Ajuntament no disposa de facultats per actuar. En tot cas una actuació 

d'aquest estil compromet despesa futura.

503 TORTOSA Barri de Santa Clara Pintar (artísticament) les façanes de les cases tapiades per l'Ajuntament NO VÀLIDA No és inversió.

505 TORTOSA Tortosa arregla plaça de Alfonso XII NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim. 

508 TORTOSA Fibra Optica a tota la ciutat NO VÀLIDA
No és competència municipal. En qualsevol cas el cost superaria l'import 

màxim.

521 TORTOSA
Del coll de l'Alba a 

l'Alentà
Tallar i podar la vegetació que invaeix el camí NO VÀLIDA

Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es trasllada al Departament corresponent.

522 TORTOSA
Passeig de l'Ebre - 

Ferreries
neteja i reparcaió borera  i taques arbres NO VÀLIDA

Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es trasllada al Departament corresponent.

525 TORTOSA Tots els barris Regular-controlar el reciclatge per barris. Qui més recicl, menys paga... NO VÀLIDA
Es tracta d'una tasca que no és inversió. Estan previstes deiverses actuacions 

en el nou contacte de neteja

526 TORTOSA Escoles de Tortosa Re-Convertir els patis de les escoles en llocs més habitables i aula més elements : arbres, troncs, fonts NO VÀLIDA No és competència municipal

527 TORTOSA Tortosa Patis de les escoles verdes NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

528 TORTOSA Places Tortosa pipi cans Posar fonts, posar tendals NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

529 TORTOSA Places i pipi cans Posar fonts, ombres NO VÀLIDA Manquen dades de contacte.

531 TORTOSA
Camp de futbol José 

Otero (Estadi municipal)
Canvi de tota la gespa artificial per una nova generació (la més nova) NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

532 TORTOSA
Camp de futbol annex 

/estadi Municipal)
Instal·la una pèrgola a similar per cobrir la grada del camp annex de futbol per quan plou NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

556 TORTOSA Plaça Immaculada Posar mes bancs NO VÀLIDA Inconcreta. Hi ha 8 bancs actualment mes 4 a la façana de l'esglesia.

564 TORTOSA
Tortosa. Barri del 

Temple

Gaudir d'un lloc més accesible per anar a la biblioteca. Tenim una biblioteca molt bonica però la situació no és bona. Anyadir un altre punt 

a un altra zona, com per exemple a la zona del Temple.   
NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius, en tot cas la gestió d'aquest equipament comporta 

despeses futures de gestió i de personal.

565 TORTOSA Tortosa
Fer un pas entre la zona del Carrefour, tanatori , Mc Donal's, Mossos d'esquadra o escola del Temple per poder accedir al barri de Sant 

Llatzer. Un millor acces a l'institut Despuig.
NO VÀLIDA

No es disposa dels terrenys per afectacio de la Comunitat de Regants i ADIF. 

En qualsevol cas import superaria el maxim. A l'any 2016, l'Ajuntament va 

executar una obra consistent en la construcció d'unes escales annexes al pont 

Tirant lo Blanc per millorar la mobilitat dels vianants entre els dos costats de la 

via del FFCC i el canal, i la connexió entre els barris del Temple i Sant Llàtzer

567 TORTOSA Tortosa i pedanies M'agradaria poder fer campanyes sensibilitzadores per a infants per tal que el maltractament i abandonament animal disminueixi. NO VÀLIDA Aquest tipus d'accions no es consideren inversió

574 TORTOSA
Terme municipal de 

Tortosa i EMDs
Il·luminació exterior del màxim dels edificis i restes més emblemàtics possibles que encara queden a les fosques NO VÀLIDA

Genèrica, no concreta edificis ni indrets a il.luminar per lo que no es pot valorar. 

No compleix parcialment amb el criteri de l'àmbit territorial. Darrerament, en 

línia amb la proposta efectuada, s'han executat actuacions en aquest sentit com 

els casos dels palaus del carrer de la Rosa, el Palau episcopal i el castell de la 

Suda, 

577 TORTOSA Tortosa Un local per a la gent jubilada del temple per fer activitats NO VÀLIDA

Cost estimat supera import màxim. El cost de construcció d'un local per fer 

activitats per la gent jubilada, supera la quantitat prevista als pressupostos 

participatius.
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580 TORTOSA Parc teodor Gonzalez Pistes petanca NO VÀLIDA
Aquesta proposta no es considera inversió. Les pistes de petanca ja existeixen. 

En tot cas, es passa al departament corresponent perquè hi faci manteniment

589 TORTOSA Tortosa Ampliar la distància existent entre els passos de vianants i la plaça d'aparcament de tota la ciutat NO VÀLIDA No és inversió

615 TORTOSA

Entrada a Tortosa  al 

costat  R. Firal (l'Hort de 

Vericat)

Aparcament per 500 vehicles (turismes) (tot terreny) (Zona verda per veins  targeta) i pagament reduit la resta NO VÀLIDA
La proposta es realitza sobre un terrenys de propietat privada, està dintre del 

Pla Parcial Horta de Pimpí.

616 TORTOSA Prohiibició de aparcar als carrers de Remolins NO VÀLIDA No és inversió

617 TORTOSA Autobús cada 10 minuts, NO VÀLIDA No és inversió

618 TORTOSA Avda. De Remolins i Rambla de Felip Pedrell  arbres i noves aceres per vianants  (propes anys) NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

619 TORTOSA
aparcament al costat recicnte Firal (aparcament  l'Hort de Vericat) Park Teodro Gonzalez Propers anys tranvia carrers verticals (Suprimir 

autobús)
NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

620 TORTOSA Passat Catedral - Embut Ampliació crta Tortosa Remolins - Catedral NO VÀLIDA

No es pot realitzar degut a que la secció del vial no permet cap tipus 

d'ampliació ja que la zona de les voreres es la mínima no podent-se reduir. Per 

l'altra banda, per poder fer qualsevol actuació d'ampliació s'ha d'afectar la 

secció de la llera del riu afectant a altres administracions com la Confederació 

Hidrogràfica de l'Ebre. En qualsevol cas el cost d'una actuació en aquest sentit 

superaria l'import màxim.

623 TORTOSA Per pujar al Hospital Escales automàtiques NO VÀLIDA
Cost estimat supera import màxim. El cost estimat de construcció d'unes 

escales mecàniques a l'hospital supera l'import màxim.

626 TORTOSA Centre Cívic Seu per Club d'escacs fixa 24h (Amposta i Roquetes la tenen, Tortosa no pot estar a l'ombra) NO VÀLIDA
Compromet despesa futura, ja que implicaria la presència d'un responsable les 

24 hr del dia.

630 TORTOSA Tot el territori Soterrá les basures concenciar a la gent NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

631 TORTOSA Vigilar per les cases que reciclen i premiar an un desconté als impostos NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

632 TORTOSA
Cuatre Camins. 

Urbanització
Allumenat, voreres i aparcaments NO VÀLIDA

Genèrica. No concreta. En qualsevol cas el cost estimat en l'àmbit indicat 

superaria import màxim.

634 TORTOSA

Carretera Tortosa - 

Roquetes. Les dos 

bandes

Limpieza de terrenos plasses de herbes, basura i animals molestos NO VÀLIDA
Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es trasllada al Departament corresponent.

635 TORTOSA Riu Ebre - Tortosa Treure el monument de Franco d'enmig del riu NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

647 TORTOSA Ferreries Continuar el passeig fluvial de Ferreries des del restaurant Xapla fins Olis Bau NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

648 TORTOSA a determinar
Incetivar un mercat al carrer periòdic al voltant de l'alimentació de petits productes locals o comarcals i pagesos, format gers, productors 

Mel...
NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

649 TORTOSA

Tots els espais on 

s'acumulen els envasos 

buits que es deriven del 

consum huma

Campanyes de conscienciació citadana per mantener neta la ciutat i sical campanya sancionadora NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

710 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitaria amb neteja automatica (wc) NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

711 TORTOSA Plaça del Carrilet Millorar el punt Jove, es a dir, fer-lo mes gran NO VÀLIDA
Inviabilitat d'executar ja que l'ampliació del punt jove implica afectació del 

subsòl que actualment és un pàrking soterrat.

713 TORTOSA Pont de l'Estat Arreglar lo pont roig NO VÀLIDA
Indefinit. Les actuacions de manteniment al pont roig no tindrien consideració 

d'inversió.

717 TORTOSA Parcs i jardins Plantar fruiters a les zones verdes NO VÀLIDA

Genèrica.  S'enten com un suggeriment a tenir en compte en les actuacions 

que es facin en aquest àmbit del que es dona trasllat al departament 

corresponent.

722 TORTOSA

Entre Fabra i la Via 

Verda. Ferreries. 

Allunyat població.

Construcció sala/nau 100 m2/150 m2 sonoritzada per cedir a grups de música NO VÀLIDA

Cost estimat supera import màxim. Per a l'actuació s'ha tingut en compte la 

construcció d'una sala d'uns 150m2 totalment acabada amb instal·lacions 

elèctrica i de climatització, totalment  insonoritzada. Per tant, l'import excedeix 

el previst als pressupostos participatius. De totes formes en aquesta linia 

existeix una altra proposta valorada, la proposta 94, que sí entra dintre del límit. 

723 TORTOSA
Camp de la torreta de 

Remolins
Recuperació de l'antic fossar jueu NO VÀLIDA

Compromet despesa futura. La gestió i manteniment del centre d'interpretació 

compromet despesa futura sobre tot de personal. En qualsevol cas el cost seria 

superior a l'import màxim previst en el pressupostos participatius. Cal tenir en 

compte també que el fossar dels Jueus és l'antic cementiri Jueu que la 

comunitat jueva marca unes pautes molt estrictes en actuacions en zones 

sacres.

724 TORTOSA
Pista poliesportiva de 

Remolins
Cobriment de la pista poliesportiva NO VÀLIDA

L'àmbit on s'actua està dintre de la zona d'influència de les muralles i del 

Baluard de la Cortadura, afectat dintre d'un entorn protegit ambientalment.

728 TORTOSA Campanyes sensibilització: neteja, protecció animal ... NO VÀLIDA
Es tracta d'una tasca que no és inversió. La petició es trasllada al Departament 

corresponent. 

735 TORTOSA Tortosa Crear un alberg o un cau per poder fer intercanvis amb gent d'arreu. NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius, en tot cas la gestió d'aquest equipament comporta 

despeses futures de gestió i de personal.

736 TORTOSA Tortosa Habilitar un local o edifici perque els joves es puguin trobar per la nit. NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius, en tot cas la gestió d'aquest equipament comporta 

despeses futures de gestió i de personal.

737 TORTOSA Tortosa Ampliar les carreres universitàries a Tortosa perquè els joves no hagin de marxar. NO VÀLIDA No és competència municipal

740 TORTOSA Barri Remolins Millora del poliesportiu de Remolins NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.

741 TORTOSA Barri Remolins Millora del parc infantil de Remolins NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el numero màxim de propostes

742 TORTOSA Barri Remolins Millora de la via pública de Remolins NO VÀLIDA La mateixa persona ha excedit el nombre màxim de propostes.
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750 TORTOSA Barri Centre Soterrament contenidors c/ Ramon Berenguer IV, 66 NO VÀLIDA
En el lloc indicat no és possible atès que el subsòl està ocupat per serveis de 

subministrament elèctric.

751 TORTOSA Pl Espanya Arranjament pl. Espanya (sense treure la font) NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim

755 TORTOSA
Plaza enfrente CAP. 

Temple
Arreglar adoquines sueltos frente cap. Temple NO VÀLIDA

Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es trasllada al Departament corresponent.

756 TORTOSA Plaça Espanya Arranjament Pl Espanya incloent porxos i façana NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim

760 TORTOSA Parc Teodor Gonzàlez Fer més tractaments per a l'escarabat de palmeres que quasi no en queden NO VÀLIDA
Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es trasllada al Departament corresponent.

761 TORTOSA Tota Tortosa Fer més neteja dels carrers de Tortosa. Estan molt bruts. NO VÀLIDA
Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es trasllada al Departament corresponent.

762 TORTOSA
Als solars municipals del 

Barri de Sant Jaume
Construcció d'un pàrquing de superfície gratuït NO VÀLIDA

No, perquè l'actuació suposa disposar de la totalitat dels terrenys, dels que un 

bon nombre no son de propietat municipal. Mes a mes, la qualificació 

urbanística no preveu aquest ús, pel que l'obra hauria de ser amb caràcter 

provisional.

765 TORTOSA
Ferreries Plaça Francesc 

Macià i Llussà
Fer tancament de la plaça Francesc Macià i tancar el pas de vehicles del carrer per que els xiquets puguin creuar al parc infantil NO VÀLIDA

Per poder fer el tancament del pas de vehícles que es demana cal estudiar el 

seu impacte en la mobilitat de vehícles de la zona i cal efectuar actuacions 

d'anivellament de calçada i voreres quin cost superaria l'import màxim.

769 TORTOSA
C Cervantes - Ronda 

Docks
Obrir el carrer Cervantes a la Ronda Docks per als vehicles. Ni que sigui provisional. NO VÀLIDA

Afecta a béns sobre els que l'Ajuntament no té facultats per actuar. En tot cas el 

cost de l'actuació és superior a l'import màxim.

781 TORTOSA
Plaça Ajuntament / Plaça 

Espanya
Posar bancs i repujar la plaça i treure la font de la plaça de l'Ajuntament NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim

782 TORTOSA Riu Ebre Il.luminar i possar bancs i papereres al passeig de baix del Riu NO VÀLIDA
No susceptible d'execució a curt termini atès que afecta a béns sobre els quals 

l'Ajuntament no té facultats per actuar.

790 TORTOSA Carrer Nova Estació Millorar la senyalització i possar semàfors a la cruïlla Avg Diputació i carrer Nova Estació NO VÀLIDA
Es una actuació que afecta a dos municipis Tortosa-Roquetes i per tant 

l'actuació s'hauria de fer mancomunada.

795 TORTOSA c/ Nova Estació, 21 Acabar c/ Nova Estació, 21 NO VÀLIDA

Cost estimat supera import màxim. Caldria efectuar expropiacions. També s'ha 

de tenir en compte que és una actuació que afecta a dos municipis Tortosa-

Roquetes i per tant l'actuació s'hauria de fer mancomunada.

797 TORTOSA Parc Font NO VÀLIDA
Indefinida. Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és 

inversió. La petició es trasllada al Departament corresponent.

798 TORTOSA A les afores Parc d'atracsions NO VÀLIDA No és competència municipal.

800 TORTOSA Casc histròric

SERVEIS SOCIALS: Solucionar problemas cronificats (per anys) de gent que fa vida al carrer . Exemple: 1) Senyor gran, desorientat, brut, 

am bosses de plàstic q, dorm a l'estació a l'hiverni deambula per carrers. 2)Drogadicte q, alucinat, demana, cada dia al carrer st. Blai, 

Plaça Montserrat... per anys!!

NO VÀLIDA No és inversió

801 TORTOSA

casc históric . 

DEGRADANT!! 

¡¡ANTIDILUVIÁ!! 

(Exemple amb croquis)

¡¡¡IMATGE DELS ANYS TRENTA!! cablejat de llum adossat a FAÇANES amb ESTRUCTURES FÉRRIDES (com marcs de bicicletes) i 

CANVI PER ALGO MES DISCRET
NO VÀLIDA

Referent a l'estesa del cablejat elèctric aeri existent, aquesta xarxa és de 

titularitat de l'empresa submistradora i no és competència municipal. En tot cas, 

en les diferents actuacions urbanístiques dels darrers anys, l'ajuntament ha 

anat soterrant els creuaments i retirant aquestes línies elèctriques existents.

802 TORTOSA

ANIMACIÓ CIUTADANA (Difícil) Evitar la sensació de BUIDOR q. dona Tortosa tots els caps de semana, amb carrers buïds i "Titots" drets 

a les cantonades : ppersones avorrides i tristes. Els foranis s'espanten.  ¡ A lo pitjor, molts, per aixó no tornen! ¿En realitat Tortosa es una 

ciutat dormitori?

NO VÀLIDA No és inversió

804 TORTOSA Tortosa ICD Mostrar a la población femenina l'ICD i les seves actuacions, que havien de ser més i més públiques NO VÀLIDA No és inversió

805 TORTOSA Barri antic Ajudar als joves a independitzar-se, disposant les mil cases buides que hi ha al casc antic NO VÀLIDA No és inversió. Ja existeix el servei de la borsa d'habitatge.

806 TORTOSA Tota Tortosa Mostrar als joves a fer les seves festes autogestionades,  en un punt de reunió de la joventut i de presa de responsabilitat NO VÀLIDA No és inversió

807 TORTOSA Tortosa Campanya d'educació medi-ambiental per involurà a la ciutadania en una ciutat neta i que recicla correctament NO VÀLIDA
Es tracta d'una tasca que no és inversió. La petició es trasllada al Departament 

corresponent.

809 TORTOSA Tortosa Il·luminar els carrers en fanals adecuats per evitar la contaminació lumínica. NO VÀLIDA
No és inversió. Semblant a la 821. Es un criteri que es te en compte en les 

actuacions concretes que es fan.

812 TORTOSA Centre Possar mes aparcaments (Gratuits) al centre - potenciar comerç Tortosa NO VÀLIDA No és possible tècnicament ja que no hi ha espai per fer-ho.

814 TORTOSA El temple Eliminar la Font de la plaça del Col·legi del Temple, al passeig de Jaume I NO VÀLIDA No és inversió.

816 TORTOSA tortosa No ambrutar tortosa NO VÀLIDA
Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. La 

petició es trasllada al Departament corresponent.

817 TORTOSA tortosa que llaiges una banda de star wars que cantes la canso de mi nuevo vicio NO VÀLIDA No és inversió

818 TORTOSA tortosa que astigues  BOB ESPONJA GUGAN A PADEL NO VÀLIDA No és inversió

822 TORTOSA
A tota la ciutat de 

Tortosa
Més Festes infantils NO VÀLIDA No és inversió

13 TORTOSA Tortosa Fer nous parcs infantils a Ferreries amb el seu corresponent manteniment REPETIDA
Genèrica. Hi ha propostes que concreten en la mateixa matèria com la 729, 

191, 731, 342.

18 TORTOSA Tortosa Acondicionament ir manteniment dels parcs canins. (Fonts d'aigua, il.luminació i desinfecció.) REPETIDA Repeteix la 12

19 TORTOSA Tortosa Acondicionar de forma cotrecta els parcs cannins de la ciutat (font d'aigua, llum i papereres). Neteja i desinfecció dels mateixos. REPETIDA Repeteix la 12

20 TORTOSA Tortosa Acondicionar de forma corecta  els parcs cannins de la ciutat (font d'aigua, llum i papereres). Neteja i desinfecció dels mateixos. REPETIDA Repeteix la 12

21 TORTOSA Tots els parcs canins
Acondicionar els parcs d'esbarjo caní, tal com col•locar fonts, il•luminació...apart de una desinfecció mensual del parc i el manteniment 

del mateix. 
REPETIDA Repeteix la 12

25 TORTOSA Tortosa Acondicionar de forma cotrecta els parcs cannins de la ciutat (font d'aigua, llum i papereres). Neteja i desinfecció dels mateixos. REPETIDA Repeteix la 12

29 TORTOSA Parcs cannins Acondicionar de forma correcta els parcs cannins de la ciutat (font d'aigua, llum i papereres). Neteja i desinfecció dels mateixos. REPETIDA Repeteix la 12
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37 TORTOSA
Crta. Simpatica-Pujada 

Mig Cami
Crear un accès de vianants i ciclistes separats dels turismes a la carretera de la simpàtica REPETIDA Repeteix la 26 ampliant-la

70 TORTOSA TORTOSA AJUDES ECONÒMIQUES A LA PROTECTORA D'ANIMALS (ARCA) REPETIDA Repeteix la 40

71 TORTOSA TORTOSA MILLORA DE TOTES LES VORERES REPETIDA

No concreta quines voreres són les afectades. Hi ha altres propostes més 

concretes en la mateixa materia. La millora de totes les voreres excedeix del 

límit dels pressupostos. 

73 TORTOSA Tortosa
Per a tots els parcs de Tortosa, arreglar el columpios trencats o substituir els vells i 1 vegada a la setmana netejar- los, perqué avui en dia 

fan pena.
REPETIDA

Genèrica. Hi ha propostes que concreten en la mateixa matèria com la 132, 

279, 405, 562, 407, 776, 729, 191, 731, 342, 461, 763, 764. La part de neteja no 

és inversió. 

75 TORTOSA
TORTOSA _ 

VORAPARC
FICAR MES LLUM A LA ZONA DEL TEMPLE - VORAPARC  PERQUE DE NIT AMB ELS ARBRES HI HA MOLTES ZONES FOSQUES. REPETIDA Genèrica. Hi ha propostes concretes com la 154, 629 en la mateixa matèria.

79 TORTOSA Tortosa Posar més arbres i flors a les places REPETIDA
Genèrica. Hi ha propostes en la mateixa matèria que la concreten com la 359, 

406, 524, 305

84 TORTOSA Tortosa
Espais pels animals. Destinació de més espais per gossos amb pipi-can en diferents punts de la ciutat, on puguin defecar de forma neta. 

Destinació d'espais per gats lliures, on puguin ser alimentats de forma neta.
REPETIDA

Genèrica. Pel que fa als gats repeteix la 78. Pel que fa als gossos, hi ha 

propostes que concreten en la mateixa matèria com les 5, 12, 283, 340, 463, 

479 .

94 TORTOSA
On sigui viable (no al 

mitg de la ciutat)
Habilitació de locals d'assaig per a grups de música locals, amb lloguers assequibles REPETIDA Repeteix la 152 (en la mateixa línia)

97 TORTOSA Diferents barris Crear punts fixes d'alimentació per a les colonies gestionades  de gats del carrer REPETIDA Repeteix la 78

99 TORTOSA Zona Temple i altres Rehabilitació voreres REPETIDA Repeteix la 71

100 TORTOSA Diferents barris i espais Crear punts fixes d'alimentació per a les colònies de gats de carrer gestionades. REPETIDA Repeteix la 78

102 TORTOSA

Totes les places on no hi 

ha prou arbres o 

vegetació

Poblar les places de més arbres i vegetació REPETIDA Repeteix la 79

105 TORTOSA C/. Del Sol Asfaltar el carrer del Sol REPETIDA Repeteix la 1

109 TORTOSA Tortosa

M'agradaria participar amb una única proposta que segurament alguna persona més proposarà i crec molt important. La protectora 

d'animals Arca Tortosa està fent una gran feina i conec personalment que la situació en la qual es troben no és la millor. Una societat 

també es mesura pel respecte i defensa dels drets dels animals, els quals han de ser protegits; crec que és un fi lícit i profitós.

REPETIDA Repeteix, en certa forma, la 40

111 TORTOSA Tortosa Millorar enllumenat dels carrers i avingudes REPETIDA
Genèrica. Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria com la 10, 38, 88, 

154, 176, 178, 460, 588, 629, 716. 

113 TORTOSA Tortosa Millorar pavimentació i asfaltat de carrers REPETIDA
No concreta. Hi ha propostes que concreten en la mateixa matèria com 1, 141, 

219, 267, 477, 490, 548, 612, 819, 788, 144, 472, 357 

126 TORTOSA Sant Llàtzer
Remodelació o canvi del parc infantil del Parc dels Països Catalans al barri de Sant Llàtzer,avui en dia es troba en un estat lamentable i 

els veïns de Sant Llàtzer no mos ho mereixem.
REPETIDA Repeteix la 132

136 TORTOSA Tortosa Renovació Parc Infantil situat a la zona esportiva de la Raval de Sant Llàtzer a la plaça de la Unió. REPETIDA Repeteix la 132

142 TORTOSA

Camí d'Orleans des de 

Parc Nivera fins Urb. 

Seminari

Dotar d'enllumenat públic. Tram  absolutament fosc del Camí D'Orleans que va des de l'urbanització "Residencial Seminari" fins 

l'urbanització "Parc Nivera"
REPETIDA Repeteix la 38

146 TORTOSA C. Cervantes - Tortosa Arreglar los bordillos del carrer Cervantes REPETIDA Repeteix la 135

147 TORTOSA C. Cervantes - Tortosa Arreglar o fixar totes les baldoses soltes que sonen al caminar del carrer Cervantes REPETIDA Repeteix la 135

148 TORTOSA

Barri Castell, Parc del 

Castell Carrer dels 

Capellans TORTOSA

Rehabilitació total del carrer dels capellans millorant l'estat de conservació del carrer i substituir la il·luminació que hi ha actualment i que 

és insuficient, a més de fer una neteja general del barri que bona falta li fa
REPETIDA Repeteix la 144.

149 TORTOSA

Barri Castell, Parc del 

Castell Carrer del Castell 

de la Suda TORTOSA

Autoritzar una zona d'aparcament per als veïns del barri, al carrer del Castell de la Suda abans d'entrar a la rampa que puja al parador, 

assenyalar amb l'ús exclusiu de veïns i facilitar els corresponents permisos
REPETIDA Repeteix la 145

150 TORTOSA

TORTOSA, Plaça de 

l'Absis i Carrer dels 

Capellans Barri Castell, 

Parc del Castell

Eliminar les barreres arquitectòniques de la plaça de l'absis i carrer dels capellans, és important per als veïns que diàriament hem de 

transitar per aquesta lloc,o almenys reformar i facilitar l'accés a persones grans i discapacitades
REPETIDA Repeteix la 143

153 TORTOSA Edifici Jove Lo carrilet Ascensor a l'edifici Jove Lo Carrilet (Exterior) REPETIDA Repeteix la 183

155 TORTOSA Vora Parc - Tortosa Arreglar les voreres o traure els arbres REPETIDA Genèrica. Hi ha propostes que concreten en la mateixa matèria. 

157 TORTOSA Tortosa Luz a "Vora Park" toda la zona REPETIDA
Genèrica. Hi ha propostes mes concretes en la mateixa matèria com la 154, 

629 en la mateixa matèria

158 TORTOSA Tortosa Las aceras de la zona de "Vora Park" REPETIDA Repeteix la 155

159 TORTOSA Tortosa Quitar la "Fira de los lunes de donde esta ahora i llevarla a "Remolins" Pabellón Firal REPETIDA Repeteix la 76

160 TORTOSA Tot Arregla vorera REPETIDA Repeteix la 71

163 TORTOSA Tortosa Arregla vorera REPETIDA Repeteix la 71

164 TORTOSA Tortosa Arregla monument REPETIDA Repeteix la 161

165 TORTOSA Tortosa obligar a reparar fassanes REPETIDA Repeteix la 162

166 TORTOSA Tota Tortosa Més papereres REPETIDA Repeteix la 92

167 TORTOSA Temple - Remolins Instal·lació de més parcs infantils i substitució dels que hi han trencats REPETIDA
Generica. Hi ha propostes concretes en la materia com les 763, 764, 461, 757, 

562, ...

168 TORTOSA
Av. Generalitat, Plaça 

Ajt, Remolins
Més zones verdes REPETIDA

Genèrica. Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria com la 206, 359, 

406, 305

169 TORTOSA Carrer Artur Anguera Arranjament vorera per accès de gent gran, criatures, minusvalids, etc REPETIDA Inclosa a la 137

170 TORTOSA Tortosa Reparació de voreres REPETIDA Repeteix la 71

172 TORTOSA Tortosa Reparació total del monument del riu REPETIDA Repeteix la 161

173 TORTOSA Tortosa Arregla voreres REPETIDA Repeteix la 71

174 TORTOSA Tortosa Vigilant de obres oficials REPETIDA Repeteix la 171
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175 TORTOSA Tortosa Monument del Riu arreglarlo REPETIDA Repeteix la 161

182 TORTOSA Municipal Modificació voreres adaptades per discapacitats REPETIDA Genèrica. Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria com la 110, 137.

185 TORTOSA
Edifici jove lo carrilet, 

Tortosa
Millora d'accéss a les plantes superiors de l'edifici jove lo carrilet (ascensor) REPETIDA Repeteix la 183

186 TORTOSA Tota Tortosa i barris Ampliació de fonts públiques ben úbicades a Tortosa REPETIDA No concreta. Hi ha propostes concretes en la mateixa materia.

193 TORTOSA Carrer Artur Anguera Reparació total de  la vorera entre les escales i l'edifici centre (nº1) REPETIDA Inclosa a la 137

194 TORTOSA
Pas de cebra carrer Artur 

Anguera
Barreres arquitectoniques i construcció de rampes. (hi han escales) REPETIDA Inclosa a la 137

199 TORTOSA Tortosa i Ferreries Papereres REPETIDA Repeteix la 92

201 TORTOSA Estadi Municipal Instalacions esportives REPETIDA
Genèrica. Hi ha propostes que concreten en la mateixa matèria com la 579, 

538, 530, 531, 532

213 TORTOSA avinguda generalitat paperes REPETIDA Repeteix la 92

218 TORTOSA

SUBIDA ESCALERAS 

RESIDENCIA, PUENTE 

NUEVO ROJO, 

PARQUE, ETC...

INVERSION PARA ELIMINAR LAS PALOMAS Y LOS GATOS CALLEJEROS QUE HAY EN MUCHAS ZONAS DE LA CIUDAD SIN 

NINGUN CONTROL Y AUMENTANDO POR SU REPRODUCCION DESCONTROLADA, LA GENTE LES DA COMIDA EN SITIOS YA 

FIJOS POR LA CIUDAD

REPETIDA Repeteix la 203

220 TORTOSA PARQUE MUNICIPAL

INVERSION EN EL PARQUE MUNICIPAL CON LA PLANTACION EN GENERAL DE ARBOLES, PLANTAS, ARBUSTOS QUE EN 

ALGUNOS CASOS SE VAN MURIENDO Y NO SE REPONEN COMO ES EL CASO DE LAS PALMERAS QUE SE HAN CORTADO Y NO 

SE HA PUESTO NINGUN OTRO ARBOL PARA SUSTITUIRLAS

REPETIDA Repeteix la 204

224 TORTOSA Plaça Alfonso Font REPETIDA Repeteix la 223

226 TORTOSA Fora pavelló Remolins 5 Bancs REPETIDA Inclosa a la  305

227 TORTOSA Pavelló remolins, a fora 6 bancs REPETIDA Inclosa a la 305

232 TORTOSA Pont Roig-Roquetes 25 fanals del Pont Roig a Roquetes REPETIDA Repeteix la 231

239 TORTOSA Centro

Hacer accesibles algunas aceras del centro de Tortosa para personas en sillas de ruedas: c/ Ronda Reus, cruce con Av. Generalitat 

(dirección a pl. Alfonso), calle Argentina, cruce con Av Generalitat (delante ferretería Margalef), calle Argentina, justo antes de la calle San 

Ildefonso (pl. Alfonso), acera de Correos-enfrente del ayuntamiento (si es posible técnicamente), Av Felip Pedrell, delante del mercado 

(sólo el lado del río), calle Llotja, cruce con Av Felip Pedrell, Av Felip Pedrell , cruce con c/Francesc Gimeno. Y rebajar/mejorar las 

existentes en la calle Cervantes (entre c/Berenguer IV y Ronda Reus) y calle Despuig

REPETIDA Inclosa a la 137

240 TORTOSA

TORTOSA, carrer del 

Castell de la Suda y 

acces a carrer costa del 

Castell, Barri Castell o 

barri parc del Castell

Crear una zona d'aparcament per als veïns del barri al carrer del castell de la Suda, que sigui senyalitzat com a zona exclusiva per als 

veïns, que se'ns faciliti la corresponent identificació, és una sol·licitud de molt baix cost però que ens facilitaria l'accés a nostre barri ja 

que actualment hem de competir per aparcar amb vehicles que procedeixen d'altres barris i no és just, de la mateixa manera que cal 

canviar la senyalització per poder entrar al carrer costa del castell, en lloc de prohibit el pas que hi ha actualment posar un altre senyal de 

camí tallat, excepte per a veïns.

REPETIDA Repeteix la 145

241 TORTOSA
TORTOSA Carrer dels 

Capellans, Barri Castell 

Neteja general del carrer i solars que confronten amb Carrer dels Capellans, així com arreglar el paviment d'aquest carrer que està molt 

mal conservat, també calen puntus d'enllumenat i canviar els fanals que estan sense cap protecció i amb les bombetes foses
REPETIDA Repeteix la 144

242 TORTOSA

TORTOSA plaça de 

l'Abside i Carrer dels 

Capellans, Barri Castell

Les barreres arquitectòniques de la plaça de l'abside són un clar obstacle que ens complica la vida diària al barri, haurien de ser 

aliminadas o almenys part d'elles convertir-les en rampes per facilitar-nos l'accés a les persones que tenim problemes de mobilitat, 

igualment al carrer dels Capellans les escales podrien ser eliminades i convertir-les en diversos trams de rampes, no crec que sigui una 

cosa excessivament cara de fer, portem reivindicant aquesta reforma des que es va construir la plaça

REPETIDA Repeteix la 143

244 TORTOSA Carrer rosa Maria moles
Millorar vorera per tal de poder pasar amb un cotxet o cadira de rodes (carrer rosa Maria moles, entre els carrer Sebastià Joan Arbó i el 

carrer de Sant Enric d'Ossó
REPETIDA Inclosa en la 110

256 TORTOSA Tortosa Asfaltar els carrers Cavaller de Gràcia i Travessia Font de la salut en el barri de Remolins. REPETIDA Repeteix la 141

259 TORTOSA Tortosa Asfaltar els carrers de Cavaller de Gràcia i Travessia Font de la salut a l'barri de Remolins. REPETIDA Repeteix la 141

260 TORTOSA Tortosa
Posar contenidors d'escombraries soterrats a la plaça de la Immaculada de Remolins, o almenys canviar els que hi ha. La palanca de peu 

està espatllada pel que cal obrir-los amb la mà. Estan molt bruts i la porta per obrir el contenidor pesa molt.
REPETIDA Repeteix la 257

261 TORTOSA Tortosa Equipar amb més bancs per seure el parc de Remolins. REPETIDA Repeteix la 258

266 TORTOSA
CAMÍ ORLEANS, BARRI 

SIMPÀTICA.

IL.LUMINACIÓ DEL CAMÍ D'ORLEANS, APROFITANT PALS JA EXISTENTS, DEGUT A LA GRAN AFLUÈNCIA DE GENT QUE UTILITZA 

ESTA VIA PER PUJAR I BAIXAR DE MIG CAMÍ.
REPETIDA Repeteix la 38

268 TORTOSA PUJADA A MIG CAMÍ PUJADA A MIG CAMÍ, UTILITZANT-LA COM A VIA VERDA. ADECUAR PAS MOLT PERILLÓS I ESTRET DE LA ZONA DEL DIPÒSIT. REPETIDA Repeteix la 26

270 TORTOSA

plaça situada al costat 

de l'antic escorxador, 

entre els carrers Rambla 

Felip Pedrell i avinguda 

de Remolins

urbanització de l'espai delimitat pels carrers Rambla Felip Pedrell, avinguda de Remolins i espai cultural de l'antic escorxador. 

pavimentació dels terrenys actualment de terra i conversió a pàrquing en superfície per facilitar l'accés de vehicles
REPETIDA Repeteix la 104

271 TORTOSA

confluència de la Via 

Verda amb l'antiga 

carretera de València

instal·lació de lluminàries a la part inferior de la Via Verda, a la intersecció amb l'antiga carretera de València (pont situat al costat de 

l'antiga fàbrica lletera), actualment a les fosques, fet que esdevé un perill en la conducció de vehicles per la presència de bicicletes i 

vianants circulant en aquest espai. L'actuació es pot combinar amb la construcció de voreres al voral més pròxim a l'antiga central lletera, 

actualment inexistents o amb una amplada que no compleix els mínims exigibles.

REPETIDA Repeteix la 368

275 TORTOSA

Espalnada de ciment 

front el Recinte Firal de 

Remolins

Plantar 12 arbres (o els que el judici tècnic valori oportuns) per tal de garantir ombra per l'ús lúdic i de lleure de l'espai.  REPETIDA Inclosa a la 305

276 TORTOSA

Espalnada de ciment 

front el Recinte Firal de 

Remolins

Instal·lar, sota l'ombra dels arbres, 2 conjunts de bancs (2 de cinc seients i 2 de dos seients) per tal de facilitar la interrelació de les 

families que facin l'ús lúdic i de lleure de l'espai. 
REPETIDA Inclosa a la 305
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284 TORTOSA

Tortosa (al barri on hi 

hagi un espai adecuat 

per a la implementació 

d'aquest equipament)

Actualment, els caps de setmana no existeix cap lloc públic on poder acudir per tal d'estudiar amb tranqulitat i silenci (problema molt 

comentat entre els estudiants universitaris que estudiem fora i venim a Tortosa els caps de setmana). En aquest sentit, proposo 

l'habilitació d'una sala d'estudis amb horaris amplis durant el cap de setmana i durant el període de selectivitat . És una iniciativa que ja 

s'ha dut a terme a altres indrets de Catalunya donant molts inputs positius i, proporcionalment, amb una despesa no molt elevada (es 

podria utilitzar algun espai com el centre cívic de ferreries). 

REPETIDA Repeteix la 207

287 TORTOSA Tortosa
Crear nous espais infantils en cadascun dels barris de Tortosa, amb estructures de joc atractives i adaptades, amb zona de terra per 

terrejar i amb bancs i arbrat per als acompanyants. Una d'elles a l'Estadi Municipal i una altra al Centre, a la Plaça d'Alfons o a prop.
REPETIDA

Genèrica. Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria com la 731, 

279,132, 405, 562, 407, 776, 729, 191, 342, 461, 763, 764

289 TORTOSA Tortosa
Adecentar Els voltants de la passarel·la del davant l'Estadi i l'Escola Ferreries, així com habilitar un enllaç amb la Via Verda que 

connectés amb els centres educatius.
REPETIDA Repeteix la 269

293 TORTOSA Avinguda Generalitat Treure barreres arquitectòniques a les voreres per a les cadires de rodes a la zona dels passos de vianants REPETIDA Genèrica. Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria, com la 110, 137

295 TORTOSA C/ Barcelona Renovar parc infantil Raval de Llet REPETIDA Repeteix la 132

306 TORTOSA Plaça Alfonso 1 font REPETIDA Repeteix la 223

309 TORTOSA

Sobretot a l'estadi 

municipal. a tots els 

barris que hi hagi una 

font

fonts per beure REPETIDA
Genèrica. La que fa referència a l'estadi està inclosa a la proposta 731. N'hi ha 

altres que concreten en la mateixa matèria com la 223, 282,305, 470, 471, 712  

320 TORTOSA Protectora Arca

Una altra de les meves propostes seria donar més facilitats, visibilitat i reconeixement a la protectora Arca. La meva proposta seria 

ampliar la gatera de la protectora A.R.C.A de Tortosa. Estan fent una feina realment impressionant donades les infraestructures que 

tenen, abarcant més animals dels que permeten les instalacions. Sé que tenen varios voluntaris exercint com a casa d'acollida de gats 

mentre no se'ls troba familia adoptant ja que a la protectora estan sobresaturats i tenen un espai reduït pel que fa al nombre de gats que 

els acudeixen. Penso que seria important també que es fes una campanya d'esterilització a preus reduïts per prevenir el nombre 

d'abandonaments de gossos i gats i evitar camades no desitjades oferint un preu més ajustat per a que molta més gent pogues fer front al 

cost de l'esterilització. N'estic segura de que evitariem un gran nombre d'abandonaments.

REPETIDA Repeteix la 40

321 TORTOSA Tortosa 
La meva última proposta és Il·luminar Tortosa de nit. Segons a quines hores vas per Tortosa i no hi ha llum, els fanals apagats i penso 

que és algo primordial en una ciutat com la nostra. 
REPETIDA

Genèrica. Semblant a la 821. Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria 

com la 10, 38, 88, 154, 176, 178, 460, 588, 629, 716.

323 TORTOSA tortosa Ampliar colonies controlades per els  gats del carrer REPETIDA Repeteix 78.

324 TORTOSA tortosa Posar mes fonts per tota la ciutat REPETIDA Repeteix la 186

331 TORTOSA
C/ Artur Anguera _ Parc 

Teodoro Gonzalez

Retirada dels arbres i del talus de l'antiga via del tren entre l'avda. Generalitat i l'avda Felip Pedrell i arranjament del C/ Artur Anguera i de 

l'espai
REPETIDA Repeteix la 330

333 TORTOSA Plaça Espanya Retirada de la Font de la Plaça d'Espanya REPETIDA Repeteix la 42

334 TORTOSA

Als carrers peatonals del 

centre de Tortosa. Pl. 

Ramon Cabrera

Instal·lació d'una cabina sanitaria amb neteja automàtica ( WC) públic REPETIDA Repeteix la 328

335 TORTOSA
C/ Artur Anguera - Parc 

Teodoro Gonzalez

Retirada dels arbres i del talús de l'antiga via del tren entre l'avinguda Generalitat i l'avda. Felip Pedrell, arranjament del C/ Artur angura i 

de l'espai
REPETIDA Repeteix la 330

336 TORTOSA
C/ Sant Blai, PL Àngel. 

C/ de la Rosa
Jardineres penjants als carrers peatonals del centre de la ciutat REPETIDA Repeteix la 329

337 TORTOSA Teatre "Felip Pedrell"
Instal·lació d'un tornaveu per a la sala gran del teatre "Felip Pedrell" degut a les mancances acústiques bones per a la realització de 

concerts de música clàssica
REPETIDA Repeteix la 318

338 TORTOSA Auditori Felip Pedrell
Instal·lar un tornaveu a l'auditori Felip Pedrell per tal de poder gaudir tan els músics com el públic d'una millor acústica en els concerts de 

música clàssica
REPETIDA Repeteix la 318

348 TORTOSA Mig Camí

Mig Camí, un lloc emblemàtic i molt bonic de Tortosa i comarques, històricament ha estat i és un lloc molt visitat. Molts d'aquests visitants 

hi accedeixen a peu o hi van per a fer esport, per no parlar del tradicional dia de Dijous Llarder. L'accés a Mig Camí és una mica complicat 

i perillós per als vianants. Una espècie de vorera o tipus Via Verda, només a una sola part, en facilitaria molt l'accés i fins i tot donaria més 

promoció al territori.

REPETIDA Repeteix la 26

349 TORTOSA

Afavorir la disponibilitat  o creació d'arees d'estudi òptimes ( silenci, endolls, internet, espais separats individualment i en grup) durant els 

caps de setmana i durant temps d'exàmens amb horaris amplis per als estudiants que estem vivint fora pero volem passar temps amb la 

familia i amics.

REPETIDA Repeteix la 207

350 TORTOSA
C/ Artur Anguera - Parc 

Todor Gonzàlez

Retirada dels arbres i del talús de l'antiga via del tren, entre l'avinguda generalitat i l'avinguda Felip Pedrell, i arranjament del C/ Artur 

Anguera i de tot l'espai.
REPETIDA Repeteix la 330

351 TORTOSA
C/ Sant Blai, Pl. Àngel i 

C/ de la Rosa
Jardineres penjants and carrers peatonals de la ciutat. REPETIDA Repeteix la 329

353 TORTOSA Entrada de Tortosa. Creació d'una infraestructura a l'entrada de Tortosa, equipat amb cinemes, bolera, centre comercial, etc. REPETIDA Repeteix la 314

358 TORTOSA
Rambla  Catalunya- Barri 

de Ferreries.

Millora de l'alumbrat públic de la Rambla Catalunya del Barri de Ferreries per resoldre les incidències freqüents i falta de visibilitat en els 

passos de vianats.
REPETIDA Repeteix la 88

360 TORTOSA Barri de Ferreries. Arranjament de diferents voreres del barri de Ferreries. REPETIDA
Genèrica. No concreta. Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria comla 

368, 370

363 TORTOSA

Castillo de la Zuda / zona 

Reales Colegios o zona 

próxima a la catedral

Instalar un ascensor que comunique el Castillo de la Zuda con la parte inferior de la ciudad para facilitar el acceso a personas mayores y 

personas con dificultades de movilidad, siempre que técnicamente sea viable. 
REPETIDA Repeteix la 347

379 TORTOSA Tortosa en general Posar papereres i neteja dels carrers de Tortosa. Neteja de Passeig Ebre REPETIDA Repeteix la 92

395 TORTOSA
Vora Riu, direcció 

Remolins.
Carril de bici del pont de l'estat direcció a Remolins REPETIDA Repeteix en part la 278

396 TORTOSA Tota la ciutat. Posar més vegetació en tots els carrers de la ciutat. REPETIDA Repeteix la 79

408 TORTOSA
sala gran de l'Auditori 

Felip Pedrell
Instal·lació d'un tornaveu que millore el rendiment acústics de la sala gran de l'Auditori Felip Pedrell REPETIDA Repeteix la 318

448 TORTOSA

PARC PRESIDENT 

LLUÍS COMPANYS  

(Ferreries)

INSTA.LAR  PARC INFANTIL REPETIDA Repeteix la 191

457 TORTOSA (dins Tortosa) Un lloc per als gossos per les seves necessitats REPETIDA Repeteix la 463
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458 TORTOSA Remolins Maquinaria per a fer gimnasia REPETIDA Concretada per la 459

462 TORTOSA

dalt de la Plaça 

inmaculada (dalt de la 

Policia Local)

Reformar instalacions deportives de remolins (Poliesportiu) REPETIDA Repeteix la 456

464 TORTOSA
Remolins (carpes, 

poliesportiu)
Maquinaria per ha fer gimnasia ha Remolins (barres, bicicleta estatica, etc) REPETIDA Repeteix la 459

465 TORTOSA A dalt de la Policia Local Reformar instalacions deportives de Remolins (Poliesportiu) REPETIDA Repeteix la 456

466 TORTOSA
C/ Jaume Ferran i CLua 

(Catedral)
Ficar un puesto específic als gossos per a fer les seves necessitats REPETIDA Repeteix la 463

467 TORTOSA
Remolins (carpes, al 

costat del Pavello, Poli)
Maquines per a fer gimnasia a Remolins (barres, bicicleta estàtica) REPETIDA Repeteix la 459

468 TORTOSA remolins barres de fer esport i maquinaria REPETIDA Concretada per la 459.

469 TORTOSA remolins renovar el poliesportiu de remolins REPETIDA Repeteix la 456

473 TORTOSA En la plaça Alfonso XII Fer una font de agua potable REPETIDA Repeteix la 223

475 TORTOSA Plaça Alfons XII Font d'aigua potable REPETIDA Repeteix la 223

476 TORTOSA Plaça Alfons XII Culumpios a la plaça Alfons REPETIDA Repeteix la 279

480 TORTOSA Carrer cervantes Adequació voreres REPETIDA Repeteix la 135

481 TORTOSA EStació tren Zona jardinada REPETIDA Repeteix la 478

482 TORTOSA Zona Simply - Ferreries Pipi-Can REPETIDA Repeteix la 479

483 TORTOSA Carrer Cervantes Aduqüació voreres REPETIDA Repeteix la 135

484 TORTOSA Plaça Alfonso XII Ficar tobogans i columpios REPETIDA Repeteix la 279

485 TORTOSA Plaça d'Alfonso XII Posar una font d'aigua REPETIDA Repeteix la 223

486 TORTOSA A la Plaça Alfonso XII Construir columpios i una font REPETIDA Repeteix la 279

491 TORTOSA Tortosa (Ferreries) Acabar de fer el pont vell REPETIDA Repeteix la 179

497 TORTOSA Ferreries Nova Piscina (25 o 50 M) de 8 o 10 carrers REPETIDA Repeteix la 492

498 TORTOSA Carrer Argentina Alquitranar el carrer REPETIDA Repeteix la 477

499 TORTOSA plaça d'alfonso XII fica columpios REPETIDA Repeteix la 279

500 TORTOSA plaça alfonso XII posa font d'aigua REPETIDA Repeteix la 223

501 TORTOSA riu ebre Arreglar el pont de la constitucio que esta en obres REPETIDA Repeteix la 179

504 TORTOSA Tortosa Fer xarxa de carril bici per tota la ciutat REPETIDA
Genèrica. Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria com la 8, 37, 269, 

278

506 TORTOSA Tortosa - Ferreries Arregla piscines ferreries REPETIDA Repeteix la 488

507 TORTOSA Tortosa Fica font a la plaça de Alfonso XII REPETIDA Repeteix la 223

509 TORTOSA Estació de tren Zona jardinada REPETIDA Repeteix la 478

510 TORTOSA Zona Simply - Ferreries Pipi-Can REPETIDA Repeteix la 479

511 TORTOSA Carrer Cervantes Adecuació voreres REPETIDA Repeteix la 135

512 TORTOSA Estació tren Zona jardinada REPETIDA Repeteix la 478

513 TORTOSA Ferreries (Zona Simply) Pipi-Can REPETIDA Repeteix la 479

514 TORTOSA C/ Cervantes Adequació voreres REPETIDA Repeteix la 135

515 TORTOSA Estació de tren Zona jardinada REPETIDA Repeteix la 478

516 TORTOSA Zona Simply - Ferreries Pipi-can REPETIDA Repeteix la 479

517 TORTOSA Zona Carrer Cervantes Adecuació voreres REPETIDA Repeteix la 135

518 TORTOSA Estació tren Zona Jardinada REPETIDA Repeteix la 478

519 TORTOSA Ferreries (Zona Simply) Pipi-Can REPETIDA Repeteix la 479

520 TORTOSA C/. Cervantes Adequació voreres REPETIDA Repeteix la 135

523 TORTOSA Tortosa Construcció piscina municipal!! REPETIDA Repeteix la 492

536 TORTOSA
C/ Cavaller de Gracia 

(Remolins)
Arreglar el paviment del carrer REPETIDA Repeteix la 141

537 TORTOSA
Travesia Font de la Salut 

(Remolins)
Arreglar el paviment del carrer REPETIDA Repeteix la 141

538 TORTOSA Millora de les instal·lacions de l'estadi Municipal, els xiquets es queixen de talls d'aigua als vestidors (Camps de futbol municial) REPETIDA Inclosa a la 579

539 TORTOSA
Carrer de Cavaller de 

Gracia
Arreglar i pavimentar carrer REPETIDA Repeteix la 141

540 TORTOSA Travesia Font de la Salut Arreglar i pavimentar carrer REPETIDA Repeteix la 141

542 TORTOSA Tortosa Millorar la vida dels gats de carrer. Creació de punts d'alimentacio fixes per a les colonies gestionades per Progat. REPETIDA Repeteix la 78

543 TORTOSA Travesia Font de la Salut Arreglar i pavimentar carrer REPETIDA Repeteix la 141

544 TORTOSA
Plaça Inmaculada Nº1 - 

nº2
Arreglar vorera y cable de la llum REPETIDA Repeteix la 541

545 TORTOSA
Carrer  de Cavaller de 

Gracia
Arreglar i pavimentar carrer REPETIDA Repeteix la 141

546 TORTOSA C/ Font de la Salud Reparar REPETIDA Repeteix la 141

547 TORTOSA C/ Cabellero de gracia Reparar REPETIDA Repeteix la 141

549 TORTOSA Tortosa Creació de punts d'alimentacio fixes per a les colonies gestionades per Progat. REPETIDA Repeteix la 78
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550 TORTOSA
Cavaller de Gracia, antic 

Balneari de Porcar
Pavimentar el carrer, ja que està molt deteriorat REPETIDA Repeteix la 141

551 TORTOSA

Trv. Font de la Salut 

Adressa Culte Comunitat 

Gitana

Pavimentar el carrer, està molt malament REPETIDA Repeteix la 141

552 TORTOSA

Cacaller de Gracia, 

entrada a l'antic Balneari 

de Porcar

Pavimentar el carrer , ja que està molt deteriorat REPETIDA Repeteix la 141

553 TORTOSA

Trav. Font de la Salut 

Adressa Culte Comunitat 

Gitana

Pavimentar el carrer, està molt malament REPETIDA Repeteix la 141

554 TORTOSA C. Caballero de Gracia Arreglar / asfaltar C. Caballero de Gracia REPETIDA Repeteix la 141

555 TORTOSA
Travessia Font de la 

Salut
Arreglar / asfaltar REPETIDA Repeteix la 141

557 TORTOSA C. Caballero de Gracia Arreglar / asfaltar REPETIDA Repeteix la 141

558 TORTOSA
Travessia Font de la 

Salut
Arreglar / asfaltar REPETIDA Repeteix la 141

559 TORTOSA

C/ Cavaller de Gracia 

entrada antic Balneari de 

Porcar

El carrer pareis un barranc REPETIDA Repeteix la 141

560 TORTOSA

Trav. Font de la Salut 

Seu Culte Comunitat 

Gitana

Asfaltar carrer REPETIDA Repeteix la 141

563 TORTOSA
Teatre Auditori Felip 

Pedrell
Una campana acústica per millorar l'audició al Teatre Auditori Felip Pedrell. REPETIDA Repeteix la 318

566 TORTOSA Tortosa Fer la nova piscina municipal i unes bones instal.lacions esportives. REPETIDA Repeteix la 492

568 TORTOSA Tortosa i Pedanies M'agradaria que els gats del carrer (colònies) tinguéssin un lloc on alimentar-se i beure aigua regularment lluny d'altres perills. REPETIDA Repeteix la 78

569 TORTOSA Tortosa M'agradaria que hi hagúes més punts d'aparcament gratuit per Tortosa. REPETIDA Repeteix la 200

570 TORTOSA

Diversos barris de la 

ciutat: Centre, Temple, 

Ferreries, etc

Arranjament de les voreres del carrers amb arbrat, el qual ha provocat el deteriorament del seu paviment. REPETIDA Repeteix la 71

571 TORTOSA

Diversos barris de la 

ciutat: Centre, Temple, 

Ferreries, etc

Millora, ampliació i substitució dels parcs infantils. REPETIDA Repeteix la 73

573 TORTOSA Pont de l'Estat Incrementar el ritme de treball amb més hores i mà d'obra per finalitzar-les abans de la festa del Renaixement. REPETIDA Repeteix la 179

575 TORTOSA
Carretera de la 

Simpàtica
Urbanització de la carretera de la simpàtica per posar voreres, carril bici, millora del ferm i una millor il·luminació. REPETIDA Repeteix la 26 ampliant-la

576 TORTOSA Tortosa Que reparin i adeqüen les voreres de la zona del temple vora parc, és complicat desplaçar-se quan es va en cadira de rodes. REPETIDA Repeteix la 155

581 TORTOSA
Skatepark raval sant 

llatzer
Ampliacio skatepark REPETIDA Repeteix la 578

585 TORTOSA Tortosa Punt de càrrega de cotxes elèctrics REPETIDA Repeteix la 36

586 TORTOSA Tortosa

Instal.lació de més papereres urbanes al centre de la ciutat. A conseguir- ne una cada pas de vianants

REPETIDA Repeteix la 92

590 TORTOSA Tortosa Tots els passos de vianants han d'estar il.luminats i han de tenir rampa d'acces a les voreres REPETIDA

Genèrica. Hi ha propostes com la 110 i la 137 que concreten en l'àmbit 

d'accessibilitat. En qualsevol cas aquesta actuacio superaria l'import maxim 

previst.

606 TORTOSA S'ha de acabar Al pont REPETIDA Repeteix la 179

607 TORTOSA S'han de acabar Piscines REPETIDA Repeteix la 492

614 TORTOSA Pavelló Remolins Ampliació aparcament REPETIDA Repetida a la 615 que la concreta

621 TORTOSA Pavelló Firal Pavelló Firal amplia aparcaments REPETIDA Repeteix la 615

622 TORTOSA Parque - Aparcaments esfaltat REPETIDA Repeteix la 361

624 TORTOSA Centre i Temple arreglar voreres i carrers REPETIDA No concreta. Hi ha propostes que concreten en la mateixa materia.

625 TORTOSA Parc Teodor Gonzalez Tenir mes seients per el carrer i el parc mes arreglat REPETIDA
Genèrica. Hi ha propostes concretes en referència als bancs. El manteniment 

del parc no és inversió.

627 TORTOSA
Barri del Temple i 

avinguda Generalitat
Que arreglen les rampes dels minusvalits REPETIDA Genèrica. Hi ha propostes en el mateix àmbit que la concreten com la 110, 137

628 TORTOSA Barri del Temple Que arreglen les ceres dels carrers, perque es va malament amb cadira de rodes REPETIDA Repeteix la 624

636 TORTOSA
Barri del Tample i 

avinguda  Generalitat
Que arreglen les rampes dels minusvalits REPETIDA Genèrica. Hi ha propostes en el mateix àmbit que la concreten com la 110, 137

637 TORTOSA Barri del Temple Que arreglen les ceres dels carrers, perque es va malament amb cadira de rodes REPETIDA Repeteix la 624

638 TORTOSA Carrer Mossén Manyà Més iluminació al barri REPETIDA Repeteix la 629

642 TORTOSA
Tortosa (Temple i vora 

parc)
Arreglar voreres zona Temple (están en molt mal estat) REPETIDA Repeteix la 624

643 TORTOSA Tortosa Il·luminar via verda de Tortosa a Roquetes REPETIDA Repeteix la 231

644 TORTOSA Tortosa Millorar estat piscina Municipal REPETIDA Repeteix la 488

645 TORTOSA Ajuda al gats de carrer REPETIDA Repeteix la 69

646 TORTOSA Ajuda  a les protectores REPETIDA Repeteix la 40

703 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitaria amb neteja automatica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

704 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitària amb neteja automàtica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

705 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitària amb neteja automàtica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

706 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitària amb neteja automàtica (wc) REPETIDA Repeteix la 328
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707 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitaria  amb neteja automatica (WC) REPETIDA Repeteix la 328

708 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitària amb neteja automàtica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

709 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitària amb neteja automàtica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

714 TORTOSA
Plaça Ramon Cabrera 

(zona centre)
Instalació cabina auto limpiable amb neteja auto-limpiable REPETIDA Repeteix la 328

715 TORTOSA Zona Centre Jardineres penjants a la zona comercia del centre REPETIDA Repeteix la 329

720 TORTOSA Per tota la ciutat Ampliació carril bici, més tram. REPETIDA Repeteix la 504

721 TORTOSA Parades per tota ciutat Instal·lació bicing, lloguer bicicletes a la ciutat. (tipus Barcelona) REPETIDA Repeteix la 215

726 TORTOSA Tota la ciutat Reparació voreres / places / ... REPETIDA Repeteix la 71

727 TORTOSA per tota la ciutat Col.locació papereres REPETIDA Repeteix la 92

729 TORTOSA Plaça Francesc Massià Millorar i rehabilitar parc infantil de gronxadors. Plaça darrera Lidel. Posar pèrgola per a l'estiu i canviar gronxadors REPETIDA Repeteix la 72. I la 446 pel que fa a la pérgola.

730 TORTOSA
Tots els carrers que no 

s'han arreglat. Ferreries
Millorar-rehabilitar carrers barri Ferreries REPETIDA

Genèrica. Hi ha altres propostes que concreten en la mateixa matèria com la 

368, 370, 490

732 TORTOSA Antic cementiri Parc Sant Llatzer REPETIDA Inconcreta. Hi ha altres concretes com la 132

733 TORTOSA Sant Llatzer Rehabilitació antigues escoles de Sant Llatzer REPETIDA Repeteix la 133

734 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitaria amb neteja automàtica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

738 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitaria amb neteja automatica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

739 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitaria amb neteja automatica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

743 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitaria amb neteja automatica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

744 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Cabina sanitaria amb neteja automatica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

745 TORTOSA Plaça Alfons XII Jardineres penjants a les faroles de la plaça d'Alfons XII REPETIDA Inclosa a la 329

746 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Instal.lació de cabina sanitària amb neteja automàtica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

747 TORTOSA
Plaça Ramon Cabrera 

(zona centre)
Instalació cabina (water) amb neteja autolimpiable REPETIDA Repeteix la 328

748 TORTOSA Zona Centre (botigues) Jardineres penjants a la zona del centre comercial REPETIDA Repeteix la 329

749 TORTOSA c/Sant Blai Millorar la llum del c/ Sant Blai REPETIDA Repeteix la 716

752 TORTOSA Barri Centre Arranjar voreres c.Cervantes (arbres) REPETIDA Repeteix la 135

753 TORTOSA
Avda. Generalida frente 

Parke
Arreglar aceras Avda. de la Generalidad. REPETIDA Repeteix la 718

754 TORTOSA C/ Ronda Docs Colocar acera en Ronda del Docs. REPETIDA Repeteix la 719

759 TORTOSA
Diferents llocs de barris 

de Tortosa
Punts fixes d'alimentació de colònies de gats ja gestionades REPETIDA Repeteix la 78

766 TORTOSA
Antic Escorxador 

(Remolins)
Parc infantil i espai lúdic per a famílies REPETIDA Repeteix la 339

767 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Instal·lació de cabina sanitaria amb neteja automatica (wc) REPETIDA Repeteix la 328

768 TORTOSA Pujada Garrofer Posar escales mecàniques per a pujar al Hospital Verge de la Cinta en col.laboracio amb altres organitzacions REPETIDA Repeteix la 623

772 TORTOSA Accés serveis socials Millora de l'accessibilitat via pública REPETIDA Inclosa a la 771

774 TORTOSA Centre- Casc antic Pipicans de proximitat quan no hi ha cap parc proper REPETIDA Repeteix la 463

778 TORTOSA

C Cervantes (entera) 

parte derecha e 

izquierda. Desde el 

principio hasta Camara 

de Comercio

Al menos hay un 50% de losetas despegadas del suelo de aceras REPETIDA Repeteix la 135

779 TORTOSA

c Generalitat. Sobre todo 

desde El parque hasta el 

final. Incluida la plaza del 

Ambulatorio que está 

hecho hace tan poco.

Revisión aceras REPETIDA Repeteix la 718

780 TORTOSA Casc antic Fer un pipican (no zona d'esbarjo) al casc antic REPETIDA Repeteix la 463

783 TORTOSA Avinguda Generalitat Reparació de la vorera al costat del Parc REPETIDA Repeteix la 718

784 TORTOSA Carrer Ronda Docs Reparació dels voreres i construcció de una vorera completa al costat esquerre REPETIDA Repeteix la 719

785 TORTOSA A la vora de la muralla Un parc infantil al Rastre REPETIDA Repeteix la 407

786 TORTOSA Nucli històric Papereres als carrers del nucli històric. 20 papereres REPETIDA Repeteix la 775

787 TORTOSA Nucli històric Un pipican al nucli històric REPETIDA Repeteix la 463

789 TORTOSA c del vall i Bisbe Aznar Substituir el bordillo als carrers del Vall i Bisbe Aznar per pilons REPETIDA Repeteix la 773

792 TORTOSA carrer Sant Roc Fer peatonal i pavimentar el c/ St Roc REPETIDA Repeteix la 788

794 TORTOSA Ronda Docks Obrir c/ Cervantes a Ronda Docks REPETIDA Repeteix la 769

799 TORTOSA Del riu Aceres REPETIDA Repeteix la 522

808 TORTOSA Tortosa Deixar de construir places dures i crear llocs agradables i verds per passejar REPETIDA Repeteix la 79

810 TORTOSA Av. Generalitat  - Tortosa Il·luminació - possar fanals i llum per potenciar zona comercial REPETIDA Repeteix la 10

811 TORTOSA Barri del rastre
Canviar anti-aparcaments

Voreres (Son perillosos, la gent pot caure)
REPETIDA Repeteix la 773

813 TORTOSA Tortosa, en general Plantar més arbres, fer una ciutat més verda REPETIDA Repeteix la 79

815 TORTOSA Tortosa, en general Més trams de carril bici i en millors condicions REPETIDA Repeteix la 504.

820 TORTOSA
A tota la ciutat de 

Tortosa
Posar més vegetació REPETIDA Repeteix la 79

821 TORTOSA
A tota la ciutat de 

Tortosa
Posar més il·luminació sense contaminació  lumínica REPETIDA

Genèrica. Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria com la 10, 38, 88, 

154, 176, 178, 460, 588, 629, 716. El criteri d'evitar la contaminació lumínica es 

ve aplicant en les diferents actuacions que es realitzen en aquest àmbit.
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121 REGUERS Els Reguers Millora i fer transitable un passeig per vianants al costat del barranc, des de la plaça de bous fins carrer Refalgarí, amb tanques de fusta. VÀLIDA 10.000 €

122 REGUERS Els Reguers Il·luminació amb faroles del carrer de l'Hort d'en Torres fins a l'Av. Pedralta (carretera Jesús-Els Reguers) VÀLIDA 10.000 €

243 REGUERS
Els reguers  c infants 

43527

Posar vadens o algun sistema per reduir la velocitat al carrer infants de els reguers, els cotxes que venen de la carretera de jesus i del 

carrer alvarez de castro venen molt ràpid i és una zona en la que hi ha molts nens que juguen tots els dies.
VÀLIDA 8.000 €

651 REGUERS Els Reguers Equip de música VÀLIDA 1.600 €

654 REGUERS C/ Roma Als Reguers Construcció albornal al C/. Roma (per a les aigues pluvials) VÀLIDA 3.500 €

662 REGUERS
Zona poliesportiva 

(Reguers?)
Ampliació skatepark VÀLIDA 7.000 €

663 REGUERS
Zona poliesportiva 

(Reguers?)
Parc urbà de salut VÀLIDA 7.000 €

666 REGUERS

Zona esportiva o 

qualsevol altre lloc 

(Reguers)

Instal.lació d'algun pipican per a les persones que porten els gossos a passejar VÀLIDA 5.000 €

676 REGUERS Ball estiu (Reguers) Mobiliari ball estiu (taules, cadires) VÀLIDA 8.000 €

678 REGUERS
Zona poliesportiva 

(Reguers)
Canastes de bàsquet VÀLIDA 6.000 €

680 REGUERS Tot el poble (Reguers) Millora de la megafonia del poble VÀLIDA 10.000 €

682 REGUERS Els Reguers
Arreglar calle "Refalgarí" y alquitranar que es el unico de todo el municipio que no esta pavimentado y hace mas de cuarenta años que se 

abrió, "ya toca"
VÀLIDA 10.000 €

684 REGUERS
Zona poliesportiva 

(Reguers)
Construcció d'una petita grada VÀLIDA 5.500 €

685 REGUERS
Zona poliesportiva 

(Reguers)
Porteries noves futbol sala VÀLIDA 2.000 €

688 REGUERS (Reguers) Arregla el cami del Paulencs y la costa VÀLIDA 10.000 €

691 REGUERS
Gimnàs municipal 

(Reguers)
Fil musical VÀLIDA 2.100 €

692 REGUERS (Reguers) Pavimentació plaça Espanya a la Plaça Eixample VÀLIDA 8.500 €

697 REGUERS Reguers Fer seres o voreres noves al carrer Alfara VÀLIDA 10.000 €

11 REGUERS Els Reguers Iniciar la urbanització de nous carrers per afavorir noves construccions NO VÀLIDA
Indefinida. La proposta no concreta quina zona s'ha d'actuar, per tant, no es pot 

valorar.

120 REGUERS Els Reguers Alquitranar el carrer Sant Llorenç, des del carrer Florència fins al carrer dels Infants NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

650 REGUERS
Zona esportiva Els 

Reguers
Fronton per a que tots els veins del poble puguen disfrutar NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

653 REGUERS
Pista de ball d'estiu Els 

Reguers
Toldo plegable per cobir part descoberta NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

655 REGUERS
Barranc del poble Els 

Reguers
Netejar la zona NO VÀLIDA Es tracta d'una tasca de manteniment ordinari, i per tant no és inversió. 

658 REGUERS Reguers Caixer automàtic NO VÀLIDA No és competència municipal

659 REGUERS Reguers Plaça portàtil per a fer bous NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

660 REGUERS Reguers Trampolí a la piscina NO VÀLIDA
La normativa no permet la instal.lació de trampolins a les piscines públiques 

municipals.

665 REGUERS
Qualsevol lloc disponible 

al poble (Reguers)
Habilitació d'algun local o espai per als joves on poder realitzar activitats NO VÀLIDA

Compromet despesa futura. Comportaria despesa addicional per poder fer el 

manteniment i gestió. Actualment no s'identifica cap local a l'efecte.

671 REGUERS (Reguers) Arregla lo carrer de les escoles NO VÀLIDA
No és inversió. Es una actuació de manteniment que està previst es realitzi 

aquest exercici.

673 REGUERS (Reguers) Arreglar Reloj plaza NO VÀLIDA
No susceptible d'execució atès que afecta a béns sobre els que l'Ajuntament no 

disposa de facultats per actuar.

679 REGUERS
Des de l'escola a la 

Pedra Alta (Reguers)
Connexió al clavegueram general NO VÀLIDA

L'import necessari per aquest tipus d'inversió supera el cost previst en els 

pressupostos participatius. En tot cas, la xarxa de clavegueram que es demana 

afecta terrenys privats inclosos en polígons d'actuació. Les despeses 

d'urbanització que se'n deriven corresponen al conjunt de propietaris.

686 REGUERS
Zona poliesportiva 

(Reguers)
Pintar i adequar la pista futbol-sala NO VÀLIDA No és inversió.

687 REGUERS Tot el poble (Reguers) Fer una reorganització  d'aparcaments en tot el poble, senyalitzant zona aparcament en una sola banda NO VÀLIDA No és inversió.

689 REGUERS (Reguers) Arregla l'iluminat del poble NO VÀLIDA Genèrica. Hi ha altres de concretes en la mateixa matèria com la 122. 

690 REGUERS
Plaça Espanya 

(Reguers)
Rugularitzacio aparcaments plaça Espanya NO VÀLIDA No és inversió.

695 REGUERS
Tota la població 

(Reguers)
Pas vianants NO VÀLIDA No és inversió.

696 REGUERS
Avda Pedra Alta 

(Reguers)
Construcció albornal a l'Avd Pedra Alta per a les aigues pluvials NO VÀLIDA

No es pot executar per manca de xarxa de pluvials a l'Av Pedra Alta. La zona 

està afectada per diferents polígons d'actuació d'execució privada. En qualsevol 

cas el cost superaria el màxim previst

698 REGUERS Reguers Ascensor a l'Ajuntament NO VÀLIDA Cost estimat supera import màxim.

699 REGUERS Reguers 1 wc al cementiri NO VÀLIDA
Cost estimat supera import màxim. A pocs metres es disposa dels serveis 

existents a la zona esportiva.

803 REGUERS Els Reguers Fer les boreres i pavimentar el carrer  Rafalgarí (i altres...) NO VÀLIDA Manquen dades de contacte.

652 REGUERS Els Reguers Taules per als menjars populars REPETIDA Repeteix la 676

656 REGUERS Reguers Sombra a la pista de ball REPETIDA Repeteix la 653

657 REGUERS Reguers Una plaça per fer bous REPETIDA Repeteix la 659 

661 REGUERS Reguers Sombra a la pista de ball REPETIDA Repeteix la 653

664 REGUERS
Tota la vora del barranc 

(Reguers)
Neteja del barranc i7o habilitació d'una via verda per poder passejar REPETIDA Repeteix la 121
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667 REGUERS Els Reguers Plaça portàtil de Bous REPETIDA Repeteix la 659

668 REGUERS Els Reguers Adaptar un local per als joves REPETIDA Repeteix la 665

669 REGUERS Els Reguers Sombra a la pista de ball REPETIDA Repeteix la 653

670 REGUERS (Reguers) Cubri la pista de ball REPETIDA Repeteix la 653

672 REGUERS (Reguers) Arreglar un camí veinal REPETIDA Genèrica. Hi ha altres de concretes en la mateixa matèria com la 688

674 REGUERS (Reguers) Cubrir la pista de ball estiu REPETIDA Repeteix la 653

675 REGUERS (Reguers) Carrers del poble escoles REPETIDA Repeteix la 671

677 REGUERS
Magatzem municipal 

(Reguers)
Mobiliari magatzem zona poliesportiva (taules, cadires) REPETIDA Repeteix la 676

681 REGUERS
Zona pista d'estiu 

(Reguers)
Instal.lació d'una carpa o millora del ball d'estiu REPETIDA Repeteix la 653

683 REGUERS Els Reguers
Arreglar y pavimentar "Calle Rafalgarí", que es el unico en todo el municipio que no esta pavimentado y hace mas de cuarenta años que 

esta abierto. "Ya toca"
REPETIDA Repeteix la 682

693 REGUERS (Reguers) Sustitució rellotge del poble REPETIDA Repeteix la 673

694 REGUERS
Carrer Sant Llorenç 

(Reguers)
Pavimentació carrer Sant Llorenç REPETIDA Repeteix la 120

700 REGUERS Pista de ball Reguers Sombra a la pista de ball REPETIDA Repeteix la 653

701 REGUERS
Piscina municipal 

Reguers
Un trampolí per a la piscina REPETIDA Repeteix la 660

702 REGUERS Reguers Un caixer per treure diners REPETIDA Repeteix la 658

533 JESÚS Jesus (crta Xerta) Refugi per als gats NO VÀLIDA Àmbit territorial fora dels pressupostos participatius

535 JESÚS Jesus (crta Xerta) Refugi per als gats NO VÀLIDA Àmbit territorial fora dels pressupostos participatius.

608 JESÚS Jesús També ens heu de donar diners com als Reguers i Vinallop NO VÀLIDA Àmbit d'actuació territorial fora dels pressupostos participatius

534 JESÚS Jesus (crta Xerta) Refugi per als gats REPETIDA Repeteix la 533

796 CAMPREDÓ Campredó Ampliació o nou gimnàs municipal NO VÀLIDA Fora de l'àmbit del pressupost participatiu

609 BÍTEM Bítem Voreres  Canviarles NO VÀLIDA Àmbit d'actuació territorial fora dels pressupostos participatius

610 BÍTEM Bítem Netejar i arreglar Fortin NO VÀLIDA Àmbit d'actuació territorial fora dels pressupostos participatius

611 BÍTEM Als punts - Bítem Fer nius per ratpenats criarne NO VÀLIDA Àmbit d'actuació territorial fora dels pressupostos participatius

613 BÍTEM Bítem No aparcar pas peatons NO VÀLIDA Fora de l'àmbit del pressupost participatiu
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