
   PP2021                         Resultat recompte de butlletes (de propostes vàlides)

ID TORTOSA Vots Import Màxim Observacions

1 Adquirir un piano de coa professional per al teatre auditori Felip Pedrell. 177 48.000 170.000 escollida

88 Millorar la il·luminació dels passos de vianants 176 64.000 122.000 escollida

161 Millorar l'accessibilitat a 50 passos de vianants a Sant Llàtzer. 173 47.000 58.000 escollida

195 Construir un tram de vorera a la carretera de la Simpàtica, entre l'ermita de Montserrat i el dipòsit d'aigua. 152 150.000 11.000 superaria import màxim disponible

52 Instal·lar tres fonts públiques a diverses zones de la ciutat. 114 39.200 11.000 superaria import màxim disponible

209 Millorar l'enllumenat al parc Teodor González 109 65.000 11.000 superaria import màxim disponible

11 Instal·lar gronxadors adaptats per a criatures amb diversitat funcional a parcs infantils ja existents. 102 70.000 11.000 superaria import màxim disponible

61 94 79.000 11.000 superaria import màxim disponible

196 Instal·lar un parc infantil amb ombra i elements d'aigua al parc Lluís Companys, a Ferreries. 94 155.000 11.000 superaria import màxim disponible

153 Arranjar el tram d'accés al castell de Tenasses des de la Costa del Célio. 91 170.000 11.000 superaria import màxim disponible

27 Renovar l'enllumenat a l'avinguda de la Generalitat, amb tecnologia LED. 82 90.000 11.000 superaria import màxim disponible

24 Ampliar el pumptrack amb un circuit annex, al Parc dels Països Catalans, a Sant Llàtzer. 80 48.000 11.000 superaria import màxim disponible

49 Rehabilitar la font ornamental situada a l'entrada principal del parc Teodor González. 78 25.000 11.000 superaria import màxim disponible

171 Eliminar barreres arquitectòniques a l'alçada del carrer Ramon Berenguer IV, 2-4. 70 12.000 11.000 superaria import màxim disponible

192 Crear un tram de carril bici entre la Via Verda i el Viver d'Empreses, a Ferreries. 69 50.000 11.000 superaria import màxim disponible

158 Ampliar el jocs infantils del Parc dels Països Catalans, a Sant Llàtzer 67 115.000 11.000 superaria import màxim disponible

28 Pavimentar l'accés als vestidors de l'Estadi municipal des de la porta de la C-12 i l'entorn de la pista nova. 66 45.000 11.000 superaria import màxim disponible

179 Instal·lar una zona esportiva urbana a l'aire lliure al parc de la Fira de Remolins. 66 52.000 11.000 superaria import màxim disponible

10 Instal·lar nou enllumenat a les muralles de les avançades de St Joan 65 60.000 11.000 superaria import màxim disponible

190 Renovar les escales d'accés a l'ermita de Mig Camí des de la pujada de la Simpàtica. 65 30.000 11.000 superaria import màxim disponible

204 63 94.000 11.000 superaria import màxim disponible

3 Instal·lar enllumenat a la carretera de la Simpàtica, entre les urbanitzacions de Mig Camí i de Torre Gassia. 59 71.000 11.000 superaria import màxim disponible

205 Substituir el terra del parc infantil adjacent de la plaça Francesc Macià, a Ferreries. 56 97.000 11.000 superaria import màxim disponible

86 54 90.000 11.000 superaria import màxim disponible

159 Construir una tanca entre l'avinguda Canigó i les vies del tren, a Sant Llàtzer. 53 60.000 11.000 superaria import màxim disponible

19 Pavimentar el camí d'Orleans entre el parc de Nivera i la carretera de la Simpàtica. 52 25.000 11.000 superaria import màxim disponible

36 Asfaltar i renovar les voreres al carrer Paüls. 47 44.000 11.000 superaria import màxim disponible

9 Renovar  l'enllumenat del pont de Tirant Lo Blanc i accessos pels Portals de Ciutat, amb tecnologia LED. 46 25.000 11.000 superaria import màxim disponible

189 Millorar les escales de pujada al fortí del Bonet des del carrer Callao, al Rastre. 45 35.000 11.000 superaria import màxim disponible

113 Habilitar un parc de cal·listènia exterior i inclusiu a la zona del passeig de Ribera. 42 57.000 11.000 superaria import màxim disponible

51 Urbanitzar el carrer de Sant Roc com a carrer de vianants. 41 80.000 11.000 superaria import màxim disponible

Instal·lar fanals d'energia solar al camí vell de Tortosa a Amposta, en el tram entre la rotonda d'Anguera i la base 
nàutica del Club de Rem.

Instal·lar enllumenat i renovar les voreres a l'avinguda de l'Estadi, entre el carrer dels Codonyers i el carrer 
Amposta

Renovar la vorera de l'avinguda de la Generalitat adjacent al parc Teodor González, entre els carrers Artur Anguera 
i Rosselló.



   PP2021                         Resultat recompte de butlletes (de propostes vàlides)

ID TORTOSA Vots Import Màxim Observacions

188 Instal·lar una àrea d'esbarjo canina al Temple Sud. 41 42.000 11.000 superaria import màxim disponible

42 Pavimentar el camí de la travessera de la Costa del Célio. 40 81.000 11.000 superaria import màxim disponible

141 Instal·lar una àrea d'esbarjo canina a la zona del passeig de Ribera. 40 42.000 11.000 superaria import màxim disponible

34 Instal·lar enllumenat al camí Betània. 38 15.000 11.000 superaria import màxim disponible

172 Instal·lar cartells informatius sobre la circulació de bicicletes i patinets elèctrics pels carrers de vianants. 37 2.500 11.000 escollida

90 Pavimentar el camí Palmes, a la zona de la Mare de Déu de la Roca, i instal·lar una protecció a la Costa del Célio. 33 125.000 8.500 superaria import màxim disponible

157 Millorar el desguàs de la rambla Felip Pedrell, entre el pont de l'Estat i el pont de la Via Verda. 32 44.000 8.500 superaria import màxim disponible

177 Adequar la rotonda situada al davant del pavelló firal, a Remolins. 32 80.000 8.500 superaria import màxim disponible

238 Pavimentar el carrer dels Banys i la plaça Emili Sanz. 31 60.000 8.500 superaria import màxim disponible

124 Renovar un tram de vorera del carrer Vergés Paulí 28 42.000 8.500 superaria import màxim disponible

18 Pavimentar el camí d'en Gala, a la zona del residencial Seminari, i instal·lar enllumenat. 27 55.000 8.500 superaria import màxim disponible

132 27 86.000 8.500 superaria import màxim disponible

154 Instal·lar enllumenat ornamental a la muralla dels Jardins del Príncep. 27 70.000 8.500 superaria import màxim disponible

123 Instal·lar un parc infantil a la plaça de Sant Jaume, a Remolins. 22 45.000 8.500 superaria import màxim disponible

237 Renovar les voreres del carrer dels Banys, entre la travessia de Na Perona i la plaça Emili Sanz. 21 20.000 8.500 superaria import màxim disponible

2 Instal·lar enllumenat al camí de la Troana, a Sant Josep de la Muntanya. 19 33.000 8.500 superaria import màxim disponible

66 Instal·lar dos senyals lumíniques pedagògiques de recordatori de velocitat al passeig de Ribera. 18 5.000 8.500 escollida

65 Pavimentar el camí del Pi, a Sant Josep de la Muntanya. 16 35.000 3.500 superaria import màxim disponible

162 Soterrar l'illa de contenidors de l'avinguda Canigó, a l'encreuament amb el carrer Tremp. 15 68.000 3.500 superaria import màxim disponible

210 Instal·lar una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics a la zona del Temple. 15 40.000 3.500 superaria import màxim disponible

239 Renovar les escales d'accés a la plaça dels Banys. 15 12.000 3.500 superaria import màxim disponible

5 Instal·lar una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics a la zona de l'hospital Verge de la Cinta. 14 40.000 3.500 superaria import màxim disponible

112 Instal·lar una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics al voltant de l'estació de ferrocarrils. 11 40.000 3.500 superaria import màxim disponible

3.500

Instal·lar jocs inclusius per a criatures amb diversitat funcional a l'àrea de lleure infantil de la plaça de les Corts 
Catalanes.
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ID ELS REGUERS Vots Cost Màxim Observacions

110 Millora del passeig de la vora del barranc de la Vall Cervera. 25 15.000 15.000 escollida

21 Crear una zona d'esbarjo, amb tancament perimetral, a l'àrea de la plaça de bous. 17 15.000 0 superaria import màxim disponible

131 Instal·lar gronxadors per a infants i nadons al carrer Rioja. 13 15.000 0 superaria import màxim disponible

0



   PP2021                         Resultat recompte de butlletes (de propostes vàlides)

ID VINALLOP Vots Cost Màxim Observacions

54 Adquirir màquines, material d'exercitació i aparells audiovisuals per al Casal. 33 15.000 15.000 escollida

55 Renovar el parc infantil del carrer Llevant. 15 15.000 0 superaria import màxim disponible

207 Renovar l'enllumenat al carrer Llevant. 12 15.000 0 superaria import màxim disponible

73 Adquirir elements ornamentals per a l'enllumenat de Nadal. 9 15.000 0 superaria import màxim disponible

134 Instal·lar cistelles de bàsquet. 8 4.000 0 superaria import màxim disponible

129 Renovar el tancament perimetral del camp de futbol adjacent al parc Hilari Arasa. 5 6.500 0 superaria import màxim disponible

133 Instal·lar una taula de ping-pong. 4 4.000 0 superaria import màxim disponible

208 Tancament perimetral del parc Hilari Arasa. 0 11.000 0 superaria import màxim disponible
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