
ID TORTOSA Vots Cost Màxim Observacions

46 Ampliar l'skatepark al parc dels Països Catalans 493 45.000 170.000 escollida

192
Eliminar barreres arquitectòniques a 34 passos de vianants (Cota 0): àmbit av.Generalitat, rda.Reus, 
c.Despuig i pl.Ajuntament; encreuament pg.Moreira i c.Roselló; pl.Corona d'Aragó.

298 65.000 125.000 escollida

47 Crear un skatepark al parc de Remolins 202 48.000 60.000 escollida

291
Instal·lar 4 punts nous d'alimentació per a colònies de gats, a ctra.València, c.Murada de St. Joan, c.Ferran 
d'Aragó i pl.Canigó

180 8.000 12.000 escollida

280 Reformar les antigues escoles del Grup del Temple 176 95.000 4.000 superaria import màxim disponible
180 Urbanitzar l'av.de l'Estadi, fins al c.Amposta, i fer un accés a la Via Verda 152 160.000 4.000 superaria import màxim disponible
121 Instal·lar climatització i punts de llum a les antigues escoles de St.Llàtzer 143 25.000 4.000 superaria import màxim disponible
125 Il·luminar el camí d'Orleans, des del parc Nivera fins al Seminari Diocesà 138 30.000 4.000 superaria import màxim disponible
172 Millorar enllumenat de les escales del Seminari 133 30.000 4.000 superaria import màxim disponible

122
Renovar jocs infantils, instal·lar pista de bitlles i petanca, i millorar enllumenat del parc dels Països Catalans, 
a St.Llàtzer 

132 90.000 4.000 superaria import màxim disponible

164 Cobrir la pista nova de l'Estadi 126 140.000 4.000 superaria import màxim disponible
343 Arranjar un sector de muralla del castell de Tenasses 123 170.000 4.000 superaria import màxim disponible
118 Millorar enllumenat a passos de vianants de la ciutat (av.Generalitat, av.Catalunya, ...) 105 65.000 4.000 superaria import màxim disponible
299 Adquirir una pantalla gran de TV, cadires i material per a la sala infantil de la Biblioteca Marcel·lí Domingo 97 9.800 4.000 superaria import màxim disponible
111 Fer una rèplica dels gegants de la ciutat Rufo i Rubí 95 17.000 4.000 superaria import màxim disponible
127 Renovar voreres del c.Cervantes 92 132.000 4.000 superaria import màxim disponible
20 Instal·lar un terra de fusta natural a l'aula de Dansa del Teatre Auditori Felip Pedrell 86 8.000 4.000 superaria import màxim disponible

107 Habilitar carril bici entre el pont de l'Estat i la pl.Corona d'Aragó 80 51.500 4.000 superaria import màxim disponible
136 Ampliar jocs infantils al parc Teodor González 78 155.000 4.000 superaria import màxim disponible
289 Fer un accés per a persones amb mobilitat reduïda al pavelló poliesportiu de Ferreries 76 70.000 4.000 superaria import màxim disponible

8 Instal.lar punt d'aigua i bancs a l'àrea d'esbarjo caní del parc Teodor González 75 7.000 4.000 superaria import màxim disponible

134 Millorar accessibilitat als passos de vianants a rda.Docs, i fer vorera entre passador de les vies i c.Rosselló 74 105.000 4.000 superaria import màxim disponible

168 Crear nova àrea d'esbarjo caní, amb font i bancs, a la zona del pont Tirant lo Blanc, a St. Llàtzer 73 30.000 4.000 superaria import màxim disponible
21 Instal·lar jocs infantils al parc Lluís Companys, a Ferreries 70 76.500 4.000 superaria import màxim disponible
1 Renovar voreres al c.Castelló, entre av.Catalunya i c.Pobla de Massaluca, a Ferreries 69 30.000 4.000 superaria import màxim disponible

321 Crear una àrea urbana esportiva al parc de Remolins 68 135.000 4.000 superaria import màxim disponible
88 Il·luminar la plaça del Teatre Auditori Felip Pedrell, a Voraparc 64 19.500 4.000 superaria import màxim disponible
52 Millorar enllumenat i vorera a rda.Docs entre passador de les vies i av.Generalitat 63 90.000 4.000 superaria import màxim disponible

206 Millorar enllumenat a l'av.Colom 61 60.000 4.000 superaria import màxim disponible
113 Il·luminar tram inicial del camí Potra de Pino 59 70.000 4.000 superaria import màxim disponible
233 Finalitzar el tancament entre av.Canigó i les vies, a St. Llàtzer 59 60.000 4.000 superaria import màxim disponible
193 Millorar voreres c.València i rbla.Pompeu Fabra 58 60.000 4.000 superaria import màxim disponible
149 Millorar enllumenat al passeig de Ribera, a Voraparc 56 27.000 4.000 superaria import màxim disponible
209 Posar taules de pícnic a l'ermita del Coll de l'Alba 54 11.250 4.000 superaria import màxim disponible

   PP2019                         Resultat recompte de butlletes (de propostes vàlides)



ID TORTOSA Vots Cost Màxim Observacions

   PP2019                         Resultat recompte de butlletes (de propostes vàlides)

242 Instal·lar coberta parcial a les graderies del camp de futbol annex a l'Estadi 54 130.000 4.000 superaria import màxim disponible
93 Renovar la coberta de La Nau del parc Teodor González 53 60.000 4.000 superaria import màxim disponible

123 Millorar la pl. del Tortosí Absent, a St.Llàtzer 48 35.000 4.000 superaria import màxim disponible
302 Instal·lar tirolina infantil i mini rocòdrom al parc Teodor González 47 25.000 4.000 superaria import màxim disponible
68 Instal·lar un circuit biosaludable a la zona del Mossos d'Esquadra, al Temple 46 15.000 4.000 superaria import màxim disponible
72 Pavimentar el c.Paüls, a Ferreries 46 25.000 4.000 superaria import màxim disponible

288 Instal·lar un circuit biosaludable al parc dels Països Catalans, a St.Llàtzer 46 12.000 4.000 superaria import màxim disponible
155 Renovar voreres c.Sol, num. 17-33; c. Ginestar, núm. 3-7 i trv. del Mur, núm. 12-26, a Remolins 45 41.000 4.000 superaria import màxim disponible
176 Renovar paviment del c.d'en Carbó 45 115.000 4.000 superaria import màxim disponible

35
Pavimentar carrers en l'àmbit del c.Marquesa de la Roca, c.de la Ràpita, c.Ulldecona, c.Llarg de St.Vicent, 
c.d'en Serra, …

44 145.000 4.000 superaria import màxim disponible

210 Posar jardineres a faroles del centre de la ciutat 44 18.000 4.000 superaria import màxim disponible
266 Instal·lar petites pistes de futbol/bàsquet a la pl.Francesc Macià o al parc Lluís Companys, a Ferreries 43 120.000 4.000 superaria import màxim disponible
202 Instal·lar jocs infantil i mobiliari urbà al solar darrera esglèsia de St.Llàtzer 41 26.800 4.000 superaria import màxim disponible
243 Reformar els vestidors i serveis de la pista poliesportiva de Remolins 41 35.000 4.000 superaria import màxim disponible
96 Instal·lar porteries de futbol sala al parc dels Països Catalans de St Llàtzer 40 4.000 4.000 escollida

110 Ampliar la pèrgola de la pl.Francesc Macià, a Ferreries 40 60.000 0 superaria import màxim disponible
363 Renovar i posar tanca als jocs infantils de la pl.Ausiàs March, a Quatre Camins 40 42.000 0 superaria import màxim disponible
186 Fer tancament perimetral amb barana a la pl. Francesc Macià 38 75.000 0 superaria import màxim disponible
26 Posar una font a la plaça del pavelló de Remolins 37 10.000 0 superaria import màxim disponible

285 Posar taules de pícnic al parc dels Països Catalans, a St.Llàtzer 37 15.000 0 superaria import màxim disponible
28 Instal·lar jocs infantils al passeig de l'Ebre, a Ferreries 34 26.800 0 superaria import màxim disponible
51 Aplicar un ferm en base a sauló sòlid al pg.de les Bicicletes, al parc Teodor González 34 130.000 0 superaria import màxim disponible

286 Posar bancs a l'skatepark del parc dels Països Catalans, a St.Llàtzer 34 4.000 0 superaria import màxim disponible
252 Soterrar les illes de contenidors del c.Juan Sebastián Elcano i del c.Francisco Pizarro 33 130.000 0 superaria import màxim disponible
270 Instal·lar un parc de barres/cal·listènia al parc Teodor González 32 36.000 0 superaria import màxim disponible
105 Crear un aparcament cobert per motos i bicis a la zona de la rbla.Felip Pedrell-parc Teodor González 31 42.000 0 superaria import màxim disponible
91 Posar enllumenat a l'àrea d'esbarjo caní de Ferreries 30 3.000 0 superaria import màxim disponible

244 Instal·lar jocs infantils i bancs a la pl.St. Jaume, a Remolins 30 26.800 0 superaria import màxim disponible

74
Instal·lar una àrea de jocs infantil inclusiva per a persones amb diversitat funcional, a la pl.de les Corts 
Catalanes, al Temple

29 86.000 0 superaria import màxim disponible

94 Habilitar vestidors a La Nau del parc Teodor González 29 65.000 0 superaria import màxim disponible
368 Crear un recorregut de bany de bosc a la Mola de Catí 28 65.000 0 superaria import màxim disponible
95 Renovar l'enllumenat, amb tecnologia LED, de La Nau del parc Teodor González 27 15.000 0 superaria import màxim disponible

152 Posar una font a l'Estadi 27 10.000 0 superaria import màxim disponible
104 Posar bancs i jardineres a la pl.dels Banys per convertir-lo en un espai verd de lectura urbana 26 12.000 0 superaria import màxim disponible
296 Instal·lar un circuit biosaludable a la pl.Menahem Ben Saruq, a Remolins 26 12.000 0 superaria import màxim disponible
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342 Renovar els jocs infantils de la pl.Immaculada i del parc de Remolins 26 80.000 0 superaria import màxim disponible
154 Renovar cistelles, porteries i xarxes a la pista poliesportiva de Remolins 24 12.000 0 superaria import màxim disponible
175 Instal·lar un circuit biosaludable al parc Teodor González 24 15.000 0 superaria import màxim disponible
359 Instal·lar pèrgola, taula de ping-pong i jocs de carrer a la pl.del Carrilet 24 51.500 0 superaria import màxim disponible
153 Nou tancament perimetral i xarxa de protecció a la pista nova, a l'Estadi 22 18.000 0 superaria import màxim disponible
345 Posar una font a la pl.del Carrilet 22 10.000 0 superaria import màxim disponible

76
Instal·lar una àrea de jocs infantil inclusiva per a persones amb diversitat funcional, a la pl.Immaculada, a 
Remolins

20 58.000 0 superaria import màxim disponible

22 Soterrar dos illes de contenidors al pg.de l'Ebre 19 130.000 0 superaria import màxim disponible
128 Instal·lar doble porta de seguretat a les àrees d'esbarjo caní de la ciutat 19 62.000 0 superaria import màxim disponible
27 Posar una font al c.Alcanyís, a Ferreries 18 10.000 0 superaria import màxim disponible

216 Posar bancs a la pl.Immaculada, a Remolins 18 9.000 0 superaria import màxim disponible
246 Renovar la vorera del c.Artur Anguera Vallès 17 1.500 0 superaria import màxim disponible

303 Instal·lar panells sensorials exteriors i jocs fixos d'experimentació al parc Teodor González 17 20.000 0 superaria import màxim disponible

189 Millorar enllumenat a la rbla.Pompeu Fabra 16 60.000 0 superaria import màxim disponible
365 Instal·lar ascensor a l'Espai Jove Lo Carrilet 14 40.000 0 superaria import màxim disponible
304 Instal·lar zona de jocs i panells / murs musicals al parc Teodor González 13 20.000 0 superaria import màxim disponible
117 Construir una àrea d'autocaravanes, a la zona de Quatre Camins 12 122.000 0 superaria import màxim disponible
357 Adquirir material i mobiliari per a l'Espai Jove Lo Carrilet 12 4.500 0 superaria import màxim disponible
305 Instal·lar un parc infantil a la zona de la pl.Mossèn Sol 10 26.800 0 superaria import màxim disponible
372 Renovar el terra de l'Espai Jove Lo Carrilet 8 70.000 0 superaria import màxim disponible
61 Posar una font a la pl.Mossèn Sol 7 10.000 0 superaria import màxim disponible

75
Instal·lar una àrea de jocs infantil inclusiva per a persones amb diversitat funcional, a la pl.Pius XII, a 
Ferreries

7 58.000 0 superaria import màxim disponible

66 Posar bancs a la pl.del Paiolet 5 1.500 0 superaria import màxim disponible
306 Posar bancs a la pl.Mossèn Sol 5 4.500 0 superaria import màxim disponible
247 Millorar enllumenat a la zona entre c.Artur Anguera i rbla.Felip Pedrell 3 12.000 0 superaria import màxim disponible
234 Instal·lar pilones a la vorera del c.Alfara de Carles, entre c.València i c.Castelló, a Ferreries 2 1.800 0 superaria import màxim disponible

0
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178 Instal·lar un punt fix d'alimentació de gats entre la font i el cementiri 33 2.000 15.000 escollida
327 Instal·lar tendals mòbils per cobrir la pista d'estiu 32 12.000 13.000 escollida
255 Instal·lar una barana al pont Vell 19 15.000 1.000 superaria import màxim disponible
341 Ampliar els jocs infantils a la zona esportiva 19 15.000 1.000 superaria import màxim disponible
254 Millorar el terra del passeig de l'Antic Lligallo 15 15.000 1.000 superaria import màxim disponible
339 Instal·lar circuit biosaludable a la zona esportiva 15 9.000 1.000 superaria import màxim disponible
124 Millorar equipament del gimnàs 14 5.000 1.000 superaria import màxim disponible
258 Arranjament del camí dels Paulencs 14 12.000 1.000 superaria import màxim disponible
328 Millorar l'enllumenat a la zona esportiva 6 6.000 1.000 superaria import màxim disponible
340 Instal·lar pilones retràctils a l'àrea de la carpa de la zona esportiva 3 11.000 1.000 superaria import màxim disponible

1.000
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131 Ampliar els jocs infantils del parc Hilari Arasa 28 15.000 15.000 escollida
265 Instal·lar un circuit biosaludable al parc Hilari Arasa 22 11.000 0 superaria import màxim disponible
165 Pavimentar el carrer del Roser 21 15.000 0 superaria import màxim disponible
310 Instal·lar taules de pícnic a la zona de barbacoes 17 15.000 0 superaria import màxim disponible
318 Instal·lar una tanca entre les pistes de futbol i de ciclisme al poliesportiu 17 7.500 0 superaria import màxim disponible
129 Instal·lar una taula de ping-pong al parc Hilari Arasa 12 3.500 0 superaria import màxim disponible
261 Adquirir un futbolí per al Casal 8 3.000 0 superaria import màxim disponible

0
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