
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

PROPOSTES QUE ES SOTMETEN A VOTACIÓ

TORTOSA

ACCESSIBILITAT I VORERES

110 - Eliminar barreres arquitectòniques a voreres del Temple: c. Enric d’Ossó, Lamote de 
Grignon i M. R. Molas  (22.600 €)

135 - Renovar voreres del c. Cervantes (123.000 €) 

137 - Eliminar barreres arquitectòniques al Centre: av. Generalitat (ronda Reus i Artur Anguera), 
Argentina, rbla. Felip Pedrell, Cervantes i Despuig  (31.000 €)

368 - Fer vorera i dotar d’enllumenat a l’antiga ctra. València entre l’Estadi i c. Amposta 
(88.000 €) 

370 - Millorar l’accesibilitat de la vorera a l’encreuament de la rbla. Pompeu Fabra i el c. J. S. 
Elcano (3.500 €) 

541 - Millorar vorera a pl. Immaculada (números 1 i 2) (5.500 €)

718 - Renovar la vorera de l’av. Generalitat en el tram del parc municipal (costat parc) (70.000 €) 

719 - Fer vorera a la ronda Docs (costat via) (50.000 €) 

773 - Substituir les peces de punta per peces planes a les voreres del c. Bisbe Aznar i c. Vall 
(10.000 €)  

CARRERS I PAVIMENTACIÓ

     1 - Pavimentar el c. Sol (alçada núm. 25) (2.450 €) 

141 - Pavimentar c. Cavaller de Gràcia i trav. Font Salut (25.000 €) 

144 - Rehabilitar i il·luminar el c. Costa Capellans (42.000 €) 

267 - Pavimentar i il·luminar la zona de festes del Parc Nivera (45.000 €) 

357 - Millorar l’evacuació d’aigües pluvials a la rbla. Felip Pedrell (10.000 €) 

472 - Rehabilitar el c. Cec (48.000 €) 

477 - Pavimentar el c. Argentina (30.000 €)  



490 - Pavimentar el c. Om (18.200 €) 

548 - Pavimentar el c. Jaume Tió (18.600 €) 

612 - Pavimentar rbla. Felip Pedrell (pl. Paiolet - c. Costa Capellans) (35.000 €) 

788 - Urbanitzar el c. Sant Roc per a vianants (96.000 €) 

819 - Pavimentar la zona posterior del Teatre Auditori Felip Pedrell (31.000 €) 

ENLLUMENAT

  38 - Il·luminar el camí d’Orleans, entre Parc Nivera i Seminari (28.500 €) 

  88 - Millorar l’enllumenat dels passos de vianants a la rbla. Catalunya (14.500 €) 

154 - Millorar l’enllumenat al c. Soriano Montagut, c. M. R. Molas i c. Alfara (45.000 €)

176 -  Millorar l’enllumenat dels passos de vianants a la rbla. Felip Pedrell (18.000 €) 

178 - Millorar l’enllumenat de les escales d’accés al Seminari (8.000 €) 

460 - Millorar l’enllumenat al parc de la Fira de Remolins (17.500 €) 

495 - Instal·lar font, banc i enllumenat amb energia renovable a la Via Verda entre pont del Tren i 
antiga ctra. València (15.000 €) 

588 - Millorar l’enllumenat de la pl. Joaquim Bau (8.500 €) 

629 - Millorar l’enllumenat al c. Mn. Manyà (20.000 €) 

716 - Millorar l’enllumenat del c. St. Blai (1.500 €)

EQUIPAMENTS PÚBLICS

  30 - Renovar la senyalització interior del Cementiri de St. Llàtzer (3.900 €) 

133 - Rehabilitar l’antiga escola de St. Llàtzer (105.000 €) 

152 - Instal·lació d’espais (bucs) d’assaig per a grups de música al c. Nova Estació (90.000 €) 

183 - Millorar l’accesibilitat de l’Espai Jove Lo Carrilet (28.000 €) 

188 - Adquirir ordinadors i cadires per a l’Espai Jove Lo Carrilet (5.000 €) 

189 - Adquirir jocs de taula per a l’Espai Jove Lo Carrilet (600 €) 

310 - Adquirir desfibril·ladors per disposar de més espais cardioprotegits (17.000 €) 

639 - Adquirir equip de megafonia per al Centre Cívic Ferreries (1.500 €)  



ESPORTS

184 - Crear una minipista esportiva al Parc Nivera (50.000 €) 

265 - Renovar i millorar els circuits biosaludables (30.000 €) 

456 - Reformar la pista poliesportiva de Remolins (24.000 €) 

459 - Instal·lar circuit biosaludable a Remolins (7.000 €) 

530 - Millorar l’enllumenat del camp annex de l’Estadi (12.500 €) 

578 - Ampliar l’skatepark al parc dels Països Catalans a St. Llàtzer (40.000 €) 

579 - Desdoblar vestidor i millorar instal·lació d’aigua a l’Estadi (35.000 €)  

731 - Instal·lar bancs, font i gronxadors a la zona de pins de l’Estadi (15.000 €) 

JOCS

  72 - Renovar el parc infantil de la pl. Francesc Macià (64.800 €) 

132 - Renovar la zona de jocs del parc dels Països Catalans a St. Llàtzer (64.800 €) 

191 - Instal·lar un parc infantil al parc Lluís Companys a Ferreries (70.000 €) 

279 - Instal·lar un parc infantil a la pl. Alfons XII (55.000 €) 

281 - Millorar l’enllumenat dels jocs infantils del parc de la Fira de Remolins (3.500 €) 

342 - Renovar jocs infantils del parc Ausiàs March (Quatre Camins) (22.000 €) 

405 - Instal·lar una tirolina infantil al parc Teodoro González (8.000 €) 

407 -  Instal·lar un parc infantil a la pl. Mossèn Sol (22.000 €) 

461 - Instal·lar un parc infantil a la pl. Menahem Ben Saruq (22.000 €) 

562 - Instal·lar un rocòdrom infantil al pg. de Ribera (25.000 €) 

763 - Renovar el parc infantil de la pl. Immaculada (22.000 €) 

764 - Instal·lar un parc infantil a la pl. St. Jaume (22.000 €) 

776 - Instal·lar jocs infantils a la pl. St. Joan (23.000 €) 

791 - Instal·lar jocs infantils a la pl. Paiolet (12.000 €) 



MASCOTES

    5 - Instal·lar àrea canina d’esbarjo al pg. Jaume I (9.000 €) 

  12 - Posar fonts i millorar l’enllumenat de les àrees canines d’esbarjo (17.000 €) 
  
  78 - Instal·lar punts d’alimentació per a colònies de gats (12.450 €) 

283 - Instal·lar pipican a l’àrea canina d’esbarjo de Remolins (5.000 €) 

340 - Posar jocs per a gossos a l’àrea canina d’esbarjo de Ferreries (8.000 €) 

463 - Instal·lar un pipican al c. Dr. Ferran (5.000 €) 

479 - Instal·lar un pipican a Ferreries Nord (5.000 €) 

640 - Millorar les instal·lacions de la gossera municipal (85.000 €)  

MOBILIARI URBÀ

223 - Posar una font a la pl. Alfons XII (8.500 €) 

228 - Posar bancs a la pl. Alfons XII (6.000 €) 

258 - Posar bancs al parc de la Fira de Remolins (6.000 €) 

282 - Posar una font al parc de la Fira de Remolins (4.000 €) 

305 - Posar bancs, arbrat i font a l’exterior del Pavelló Firal (18.000 €) 

329 - Posar jardineres penjants al Centre, incloent la pl. Alfons XII (16.000 €) 

470 - Posar una font a la pista poliesportiva de Remolins (4.000 €) 

471 - Posar una font a la pl. Mossèn Sol (4.000 €) 

712 - Posar una font a la pl. Carrilet ( 5.000 €) 

793 - Posar bancs i arbres a la pl. Paiolet (5.000 €) 

MOBILITAT

    8 - Habilitar carril bici entre pl. Corona d’Aragó i el pont de l’Estat (implica supressió 
d’estacionaments i d’algun carril de circulació) (45.000 €) 

  36 - Instal·lar punt de càrrega per a cotxes elèctrics (50.000 €)

  91 - Instal·lar escales a la passarel·la del barranc de Caputxins, sobre la via del tren, entre 
Temple i St. Llàtzer (40.000 €) 

127 - Instal·lar reductors de velocitat al c. Barcelona amb c. Cervera (19.500 €) 



140 - Millorar les indicacions per a localitzar equipaments per a joves (12.000 €) 

192 - Instal·lar aparcaments per a bicicletes (6.500 €) 

214 - Instal·lar pilones a la vorera del c. Alfara 15 (2.500 €) 

269 - Habilitar un accés a la Via Verda des del camí dels Codonyers (65.000 €) 

355 - Instal·lar tanques a les cruïlles de l’av. Generalitat perquè les persones facin ús dels passos 
de vianants (30.000 €) 

587 - Canviar les plaques dels noms dels carrers del Centre per unes de pedra (53.000 €)

770 - Millorar les indicacions per localitzar el Viver d’Empreses (2.400 €) 

PARCS I PLACES

  82 - Construir una glorieta al parc Teodoro González (115.000 €) 

190 - Instal·lar una pèrgola a la pl. Carrilet (45.000 €) 

206 - Instal·lar un espai d’esbarjo familiar, amb barbacoa i font, al parc de la Fira de Remolins 
(20.000 €) 

359 -  Renovar arbrat de l’av. Colom, c. Hernán Cortés i rbla. Catalunya (28.000 €) 

446 - Instal·lar una pèrgola a la pl. Francesc Macià (45.000 €) 

524 - Plantar nou arbrat al parc Lluís Companys (3.500 €) 

561 - Crear espais amb ombra a la zona infantil del parc Teodoro González (25.000 €) 

777 - Instal·lar una taula de ping-pong a la pl. Mossèn Sol (2.900 €) 

PATRIMONI

    9 - Adquirir llibres per a la Biblioteca i fons per al Museu (35.000 €) 

  34 - Extreure, per a catalogar i conservar, les làpides hebrees de la muralla del Rastre 
(10.000 €) 

  43 - Rehabilitar l’escalinata modernista del llac vell del parc Teodoro González (125.000 €) 

572 - Consolidar pany de muralla (tram nord a la Torre del Célio) (88.000 €) 



ELS REGUERS

121 - Habilitar un passeig per a vianants al costat del barranc (10.000 €) 

122 - Millorar l’enllumenat del c. Hort d’en Torres fins av. Pedralta (10.000 €) 

243 - Instal·lar sistema reductor de velocitat al c. Infants (8.000 €) 

651 - Adquirir nou equip de música per a actes populars (1.600 €) 

654 - Fer un nou embornal d’aigües pluvials al c. Roma (3.500 €) 

662 - Ampliar l’skatepark de la zona esportiva (7.000 €) 

663 - Instal·lar un circuit biosaludable a la zona esportiva (7.000 €) 

666 - Instal·lar un pipican a la zona esportiva (5.000 €) 

676 - Adquirir taules i cadires per a actes populars (8.000 €) 

678 - Instal·lar cistelles de bàsquet a la pista esportiva (6.000 €) 

680 - Renovar el sistema de megafonia del poble (10.000 €) 

682 - Pavimentar el c. Refalgarí (10.000 €) 

684 - Construir una petita grada a la pista esportiva (5.500 €) 

685 - Renovar porteries de futbol a la pista esportiva (2.000 €) 

688 - Millora del camí dels Paulencs (10.000 €) 

691 - Instal·lar fil musical al gimnàs municipal (2.100 €) 

692 - Pavimentar l’av. Pedra Alta entre pl. Espanya i pl. Eixample (8.500 €) 

697 - Renovar voreres al c. Alfara (10.000 €) 



VINALLOP

   49 - Posar taules i bancs a la zona de barbacoes (8.500 €) 

  89 - Instal·lar una taula de ping-pong al parc Hilari Arasa (2.900 €) 

114 - Il·luminar la zona de contenidors del c. Llevant (4.000 €)

196 - Millorar la zona de jocs i tancament total del parc infantil del c. Llevant (10.000 €) 

378 - Instal·lar reductors de velocitat al c. Santa Tecla, un d’ells davant l’escola (10.000 €) 

392 - Instal·lar aparells de gimnàs al Casal (10.000 €) 

401 - Instal·lar un circuit biosaludable (7.000 €) 

404 - Instal·lar porteries, cistelles, taula de ping-pong i futbolí a la pista poliesportiva (8.500 €) 

409 - Pavimentar el nou carrer Barranc de Roé (10.000 €) 

411 - Renovar l’enllumenat del Casal (amb tecnologia led) (2.500 €) 

416 - Posar noves porteries de futbol a la pista poliesportiva (1.500 €) 

417 - Posar cistelles de bàsquet a la pista poliesportiva (3.000 €) 

418 - Renovar les xarxes protectores a la pista poliesportiva (1.650 €) 

419 - Adquirir un futbolí per al Casal (2.125 €) 

420 - Instal·lar wifi al Casal i a l’Ajuntament (3.900 €) 

438 - Senyalitzar el “Camí del pas a nivell” en els dos sentits de la marxa (1.000 €) 

591 - Asfaltar el camí del Cementiri (10.000 €)

593 - Construir una segona caseta d’obra a la zona esportiva (3.100 €) 

595 - Millorar el parc  Hilari Arasa (renovació tanca posterior, noves porteries, gronxadors) (7.000 €) 

596 - Tancar l’accés a la pista de ciclisme (3.500 €) 
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