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d'alguna altra amb la que estaven molt relacionades, ja sigui perquè hi havia alguna part que no es podia considerar per no complir els criteris del procés.



3 #TortosaParticipa      www.tortosa.cat

PRESSUPOSTOS

PARTICIPATIUS
QUINES SÓN LES PROPOSTES VÀLIDES?

ID NUCLI UBICACIO PROPOSTA
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5 TORTOSA
Catalunya-Hernan Cortés-

Colom

Connexió amb carril-bici entre pl. Corona Aragó i pont Vell per av. Catalunya, c/ Hernan Cortés i C/ Colom. (L'Av 

Catalunya és prou ampla, només cal repintar els vials i ficar un separador  de plàstic per major seguretat, al carrer 

Cortés i Colom és més complicat.

(Agrairia que totes les opcions parteixin amb les mateixes condicions, car l'any passat s'incloïa l'inconvenient de 

perdre llocs d'aparcament, però cap altra proposta incloïa els inconvenients en la proposta.)

49.000 €

7 TORTOSA

Zones verdes de Lluís 

Companys, Temple, Voraparc, 

Parc Remolins

Ubicar 4 grans caixes nius per a rates pinyades (estil les del delta) a diversos espais de la ciutat ( Parc de 

Remolins-Xiquina, Parc Lluís Companys, Bosc Ribera davant Voraparc, Plaça del Temple o prop del Canal i/o per 

lluitar contra  insectes de manera natural.

12.000 €

10 TORTOSA Parc de la fira (Remolins)
Ampliació i millora de la zona de jocs infantil situada al parc de la Fira de Remolins, mitjançant algunes pistes 

infantils per tal de practicar diversos esports, bàsquet, futbol, patinatge etc.
82.000 €

11 TORTOSA Parc de la fira (Remolins)

Equipament d'un circuït per a potenciar hàbits de vida saludable. Instal·lació d'una via (verda) pel parc integrada 

amb l'entorn. Amb aquesta aconseguirem:

- obtenir circuït per poder caminar, córrer, patinar, anar en bicicleta, anar amb patinet, dins d'un circuït allunyat de 

la circulació, gaudint del propi parc, sense perills de tràfic per als nens, lloc d'encontre per a la ciutadania.

- entrellaçar diversos circuits per fer diferents distàncies aprofitant els mateixos per tal de facilitar l'accés al parc 

per part de la ciutadania, estudiants URV, accés al pavelló...

- introduir algun element o àrea de descans per tal de poder gaudir del parc, i reposar després de la activitat.

125.000 €

12 TORTOSA

Prioritzaria els passos de 

vianants de l'Avinguda 

Generalitat, el del carrer Roselló 

a l'altura del Centre escolar 

col.legi Teresià, Rambla 

Catalunya els dos que estant a 

prop del hipermercat Lidl

Millorar la il·luminació dels passos de vianants de la ciutat 92.000 €

13 TORTOSA
Parc Lluís Companys de 

Ferreries
Instal·lació de parc infantil al parc Lluis Companys 75.000 €

14 TORTOSA
Plaça Francesc Macià de 

Ferreries
Instal·lació d'una pèrgola a la Pl. Francesc Macià de Ferreries 59.000 €

15 TORTOSA
Rambla Pompeu Fabra de 

Ferreries
Reparació de les voreres de la Rambla Pompeu Fabrar de Ferreries. Aixecadespels arbres 11.500 €

18 TORTOSA

Passeig de l'Ebre, Avinguda de 

Remolins, zona de l'Estació de 

tren (entre altres)

Reductors de velocitat per als vehicles en zones amb passos de vianants 19.500 €
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24 TORTOSA Barri Ferreries
Arreglar ( NO PARXEIJAR ); lo paviment, entre: Carrer de la Ràpita-Carrer d'Ulldecona i Carrer de la Marquesa de 

la Roca-Carrer Llarg de Sant Vicent.
73.000 €

32 TORTOSA Carrer Jaume I Millorar el parc del costat de l'escola el temple. Sempre està molt brut i els gronxadors estan molt vells. 65.000 €

39 TORTOSA Parc Teodor Gonzalez

Ampliacio al parc de tortosa de la zona infantil...s.ha quedat petita... i van tants nens que hi ha risc de xocs..el 

mobiliari esta desgastat i de vegades saturat de infants que pot provocar un risc de trencadissa del mobiliari amb 

conseqüències  innecesaries.

150.000 €

45 TORTOSA
Pavellons ferreries i temple i 

camp de futbol i pista atletisme
Canvi il.luminació LED equipaments municipals d'alt consum (camp futbol, pavellons) 80.000 €

51 TORTOSA Remolins Otro skatepark en la zona del césped de la Universitat en el barri de Remolins 96.000 €

58 TORTOSA Camí de la Travessera arranjament de camins en concret el camí de la Travessera 26.000 €

60 TORTOSA
Plaça Francesc Macià de 

Ferreries

Arreglar el parc infantil q hi ha situat detras del lidl fen un manteniment de els columpios q hi ha i posant algun 

mes com un tobogan i millorar les condicions del paviment. Ja que quan plou els nens estan una semana sense 

puguer jugar tranquils fegut a l'aigua que ed queda enxarcada. 

150.000 €

61 TORTOSA Carretera Valencia Fer voreres i posar iluminació a la carretera valencia per una millor comunicació amb el carrer Amposta 99.000 €

65 TORTOSA Carrer Alfara de Carles 26
Reparar la acer del carrer alfara de carles de tortosa, en concret la del davant del casal de avis, asta que dona 

pena, i es molt transitable, i alguna entreompesada hi agut ya
35.000 €

68 TORTOSA Ronda Docs amb c/Rosello
Soterrament escombraries al carrer Ronda docs amb carrer Rosselló. Son al mig mateix de la carretera i la 

majoria de contenidors, estan malmesos
62.000 €

78 TORTOSA Skatepark de la Plaça de l’unió

M’agradaria que es reparés i ampliés l’skatepark de Tortosa ja que la ultima inversió que s’ha fet no ha servit de 

massa.  El tema es que es col·labori amb els que assisteixen al recinte per fer una instal·lació mes adequada, ja 

que l’espai esta molt concorregut i té falta d’una bona reforma i manteniment.

Per exemple: no hi ha papereres, tampoc il·luminació i el poc manteniment que s’ha fet ha sigut per uns quants 

nois que els agrada aquest esport.

Moltes gracies.

42.000 €

79 TORTOSA
Barri de Sant Josep de la 

Muntanya, camí Espígol
Ampliació de l'enllumenat al barri de Sant Josep de la muntanya (a partir de l'ermita cap a dalt), camí de l'espígol. 24.000 €

82 TORTOSA Cami Caputxins A Arreglar o reasfaltar el paviment. Està ple de clots i és molt difícil circular amb normalitat. 23.000 €

83 TORTOSA Cami Caputxins A Posar il·luminació al carrer 11.500 €

99 TORTOSA Parc Teodoro Gonzalez. Reforma del parc de barres del Parc Teodoro Gonzalez. 35.000 €

111 TORTOSA Plaça Alfonso XII Font d'aigua  a la plaça Alfonso. 16.000 €

112 TORTOSA Plaça Terradelles Parc de salut per  a la gent gran 9.000 €

113 TORTOSA zona Temple Bancs o llocs per seure amb aixopluc a les parades d'autobús de la ciutat, especialment Temple 3.000 €
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115 TORTOSA Escola de Remolins Pas de vianants elevat en front de l'escola de Remolins. 5.500 €

121 TORTOSA Barri Sant Llàtzer.
Adecuar l'antic col·legi Arce Ochotorena del Barri de Sant Llàtzer com a casa del barri, per a fer coses la gent del 

barri.
55.000 €

123 TORTOSA
Barri Sant Llàtzer- Carrer 

Barcelona, Cervera.

La meva proposta és, ja la vaig presentar l'any passat i m'he queixat al regidor de barri, he parlat amb la policia 

local i no aconsegueixo res, a veure de quina manera és pot regular la velocitat al carrer Barcelona, sobretot al 

l'altura de Carrer Cervera- Carrer Palamós, punt molt conflictiu i perillós ja que s'arriba a molta velocitat i desprès 

està la corba on no es veu res, s'ha parlat mil vegades de posar un pas com els de la Raval de Crist abans del 

Carrer Palamós, desprès posar semàfors o alguna cosa per a que no es corri tant. 

16.000 €

158 TORTOSA Carrer del Vall
Senyalitzar o treure les peces elevades de  les voreres del carrer Bisbe Aznar/ del Vall. Són un perill per la gent 

gran que habita al barri
10.000 €

164 TORTOSA Temple
Arregla les voreres del Carrer Bernat de Villamarí, Vergés Pauli, Rierol de Caputxins, perquè els cotxes a l'aparcar 

les tomben totes.
132.000 €

170 TORTOSA Llotja del parc. Fer una replica dels gegants de la ciutat i museïtzar els més antics. 34.000 €

174 TORTOSA

Plaça Alfonso, Avinguda 

Remolins, C/ Alcanyís, Plaça 

Carrilet

Fonts 24.300 €

175 TORTOSA Passeig de l'Ebre Parc infantil 25.000 €

200 TORTOSA Ferreries Posar més papereres x les caques de gos 30.000 €

223 TORTOSA
Ferreries. Zona pavelló. Sant 

Antoni. Av. Marcel·lí Domingo. 

Posar-hi zona aparcament des de camí Codonys fins camí Alcanyís. Zona pavelló o sinó enjardinar la zona. 

Si es pogués, posar un semàfor proper a l'escola Ferreries per a gent gran, minusvàlids i altres. 
34.000 €

225 TORTOSA
C/ Alcanyís (pavelló de 

Ferreries)

Fer una accés adequat per a persones amb mobilitat reduïda i persones que van amb cotxet de nens petits al 

Pavelló de Ferreries. L'accessibilitat es deficient, a més de poder anar a veure totes les activitats que es duen a 

terme cada cap de setmana; de cara als esdeveniments esportius que albergarà Tortosa els pròxims mesos es 

important que totes les instal·lacions estiguin en les millors condicions possibles. Tothom té dret a poder accedir 

sense problemes al Pavelló. 

60.000 €

229 TORTOSA Sant llatzer La il·luminació del barranc de la llet 130.000 €

230 TORTOSA Sant llatzer Iluminacio carrer l'ametlla de mar 10.000 €

241 TORTOSA
El lloc podria ser el Parc Teodor 

Gonzàlez.

Fa falta una PÈRGOLA a Tortosa. Cada setmana, per exemple el diumenge al matí, hi podria haver actuació 

d'una banda o conjunt, novell o veterà. Seria a una hora determinada, per acostumar a la gent. Els actuants sols 

ho hagueren de comunicar a l'ajuntament, amb un mínim d'antelació. A més de les actuacions musicals també si 

admetria tot tipus d'actuació artística, amb una mica de sentit comú.

115.000 €
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246 TORTOSA Ferreries Wifi zones, en espais públics com parcs o jardins 25.000 €

251 TORTOSA Plaça de la unió Ficar gronxadors nous a la zona esportiva del barri de Sant Llàtzer 65.000 €

254 TORTOSA Temple

Caldria invertir en l 'enllumenat d'alguna zona de vora parc, el terra és irregular degut a les arrels del arbres i la 

poca llum fa que es faci molt difícil transitar-hi. Especialment el carrer des de l auditori fins l'església dels Dolors, 

per posar un exemple. 

20.000 €

258 TORTOSA
qualsevol sector on hi ha 

muralla

Arranjament de les muralles de Tortosa, senyalitzar l'accés i il·luminar-les (LED); m'agradaria que es potenciés 

turísticament tot aquest patrimoni; es pot fer cada any un sector
150.000 €

271 TORTOSA C/ Rosa Maria Moles, a l'altura Arreglar terra aixecat per culpa de les arrels dels arbres en el passeig de vianants (vorera). 60.000 €

279 TORTOSA
Enllaç via verda amb avinguda 

de l'estadi 

Nou accés via verda que connecti amb les instal·lacions esportives i els dos instituts. Es tractaria de fer un nou 

accés a la via verda des de l'avinguda de l'estadi (o on els estudis tècnics ho aconsellin) , això permetria una 

millor connexió dels dos instituts de Ferreries i de les instal·lacions esportives amb la via verda.    

65.000 €

285 TORTOSA
Tirant lo Blanc, zona de la 

escola. 

Fer una zona ludica per als gossos. On puguin jugar lliurement , a més de fer les seves necessitars. Pero, tenint 

en compte que hi hagi uns tablons de fusta o rampetes, tipo agility per poder disfrutar més. A Tortosa no hi ha cap 

amb obstacles d’aquest tipus. I una font per a gossos. Que sigue un complet. Hi ha molts de gossos i amos, 

esperant zones ben habilitades. 

38.500 €

295 TORTOSA
Plaça Francesc Macià al barri 

de Ferreries

"Volem més zones verdes a Ferreries": Enjardinar la Plaça Francesc Macià i posar-hi arbres així com un espai 

destinat a jocs per la tercera edat.
45.000 €

297 TORTOSA cami canivell Pavimentació camí canivell 28.000 €

299 TORTOSA
Plaça de Francesc Macià i 

Llussà

Adequació de la Plaça de Francesc Macià i Llussà amb ombres (pèrgoles), seients i un tancat esportiu per poder 

jugar a pilota sense molestar als demés usuaris de la plaça.

Actualment tenim una plaça molt gran i desaprofitada que només que faci una mica de sol no s'hi pot estar. És 

una llàstima desaprofitar l'espai, les famílies dels Col·legis de Ferreries i Cinta Curto agrairíem aquesta inversió.

30.000 €

303 TORTOSA Mig Camí - Coll de l'Alba
Reacondiocionament de la carretera per accedir a Mig Camí i Coll de l'Alba. Pedres, sotracs i marges caiguts a 

diversos punts.
65.000 €

314 TORTOSA d´en carbo i plaça de l´angel Reforçar lénllumenat  16.000 €

315 TORTOSA Carrer Paüls
Renovar l'asfaltat del carrer Paüls del barri de Ferreries i posterior senyalització horitzontal: zona de càrrega i 

descàrrega, pas de vianants i aparcaments.
24.000 €

319 TORTOSA
Pujada Parador,costat de la 

policia Local

Arreglar la pista de futbol sala de Remolins, posar porteries noves i fixes, una xarxa nova i cartells  informatius per 

a la gent que va a passejar el gos per la zona ja que la deixen bastant bruta.
16.000 €

321 TORTOSA

Carrer d'Abu-Bakr al 

TurtusiCarrer d'Amposta 

(Ferreries)

Posar més enllumenat 67.000 €
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322 TORTOSA Parc Teodoro Gonzalez
Posar mes enllumenat  al parc Teodoro Gonzalez des de la part del llac dels peixos  fins al  pàrquing per una 

millor seguretat
35.500 €

324 TORTOSA
Zona a prop dels Mossos de 

esquadra, Temple.

Fer a prop del mossos de esquadra, una zona amb aparells basics per a fer estiraments i musculació. Tipo barres, 

pals de fusta... algo semblant al que hi ha a Voraparc. però amb zona de ombra. ja que n’hi ha molt poca a 

aquesta zona. 

32.000 €

326 TORTOSA Carrer Cervantes Arranjament voreres de tot el carrer Cervantes 129.000 €

327 TORTOSA
Illa Carrer Ronda Reus en 

Carrer Cristofol Despuig
Fer un pas de vianants a l' illa del carrer Ronda Reus al costat de la benzinera 90.000 €

335 TORTOSA Castell de la Suda, Parador. Acabar il·luminació Castell de la Suda. Que es vegi la torre principal. 30.000 €

360 TORTOSA Avinguda Remolins, 13-15 Creació d'un carril bici des de la URV que enllaçi amb altres carrils bici. 45.000 €

370 TORTOSA Ferreries 
Arreglar pavimentació de les voreres rodalies CAP Baix Ebre dels carrers València i Castelló des de l'Av. 

Catalunya a C. d' Alfara per poder transitar amb cadira de rodes, ara no es pot pels clots i aixecament de rajoles. 
52.000 €

371 TORTOSA Ferreries
Eliminar les barreres arquitectòniques dels accessos al CAP Baix Ebre (pel darrera on no hi ha escales): voreres 

encreuaments del C. d'Alfara amb C. València i amb C. Castelló.
8.000 €

372 TORTOSA Auditori Felip Pedrell La proposta és un piano de gran cua per a la Sala Gran de l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa 120.000 €

384 TORTOSA

1er. tram Carrer Castelló (des 

de Av.Colom), fins arribar a 

Rambla Catalunya (Barri 

Ferreries)

Arranjament i pavimentació parcial del carrer Castelló, des del seu inici fins Rambla Catalunya. Eliminació dels 

adoquins (via romana), i arranjament voreres del carrer Castelló (part esquerra). La vorera de la part esquerra, 

presenta un estat "lamentós", per circular vianants, debut a que s’ha enfonsat en vàries ocasions, per obres 

realitzades al mateix carrer Castelló.

80.000 €

385 TORTOSA
Auditori Felip Pedrell de Tortosa 

(zona Temple)

Instal·lació rampa d’accés a l'escenari de l'auditori Felip Pedrell. Es tractaria de construir per la part de darrera 

una rampa, ja sigui extraible o fixa per la part de darrera, per tal que puguin accedir a dalt l'escenari, cadires de 

rodes (manuals o elèctriques).

3.500 €

387 TORTOSA Parque Teodoro Gonzalez 

Mi propuesta es muy sencilla : crear una cancha de minigolf en un parque de la ciudad. A lo mejor, un parque de 

fácil acceso para las familias del núcleo. Lo interesante seria diseñar este campo con referencias históricas y 

culturales vinculadas a lo mas importantes acontecimientos de Tortosa. Que no sea solo lúdico (debe ser, desde 

luego !) pero también educativo.

35.000 €

401 TORTOSA
Camí d orleans barri de la 

simpàtica 
Enllumenat al camí d'Orleans entre el seminari i el parc nivera 24.000 €

411 TORTOSA Espai Jove Lo Carrilet Nous ordinadors, cadires i jocs de taula per a l'espai jove lo carrilet 7.000 €

414 TORTOSA Nucli històric i centre
Homologar les plaques dels carrers de la Tortosa antiga (centre i nucli històric) amb màrmol o pedra a fi 

d’assegurar una major estètica.
53.000 €

430 TORTOSA Carrer Ramon Berenguer IV
Millorar l'enllumenat de l'acces al semenari per les escales del carrer Ramon Berenguer IV. Donant aixi mes 

seguretat.
8.000 €
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434 TORTOSA Passeig de Ribera Millorar i ampliar la zona lúdica i esportiva del passeig de Ribera 9.000 €

441 TORTOSA

Joan sebastià Elcano (parquing 

del costat de jutjat) però pot ser 

qualsevol altre a criteri dels 

trecnics municipals 

Parc d'esport caní. Es tracta d'un espai públic on puguin fer exercicis els gossos. El parc hauria d'estar tancat per 

a que els gossos no poguessin sortir. L'equipament ha de comptar amb il·luminació i un espai on els gossos 

puguin beure. També ha de comptar amb rampes, tubs, pujades i aparells similars  per a que els gossos puguin 

fer exercicis tipus "agility".  L'espai ha de ser el suficientment ampli per a que els gossos puguin córrer. El lloc ha 

d'estar a Tortosa, per exemple en els terrenys municipals del carrer  Joan Sebastià Elcano, encara que es deixa a 

criteri dels tècnics municipals i a la disponibilitat de terrenys municipals la ubicació definitiva. El terra ha de ser de 

sorra i comptar amb papereres per excrements de gossos i bancs per als amos.

38.500 €

442 TORTOSA Totes les Àrees d´esbarjo caní Possar en les Àrees d'Esbarjo Cani punts d'aigua per a que beguin els gossos. 46.000 €

444 TORTOSA Avinguda Catalunya Situar bancs i jardineres al llarg de l'avinguda Catalunya. 15.000 €

445 TORTOSA Escales de pujada al Seminari Situar una barana i 5 fanals  (preferiblement solars) a les escales que pugen al Seminari. 17.000 €

449 TORTOSA Avinguda Canigó

Adecuar la avinguda Canigó para que la velocidad de los vehículos sea la correcta para una vía urbana en la que 

hay un colegio. Habría que poner indicaciones de limitación de velocidad y de zona escolar visibles en ambas 

direcciones, pintar los pasos cebra para que sean visibles y adecuados a una zona escolar, habría que poner 

limitadores de velocidad (en la zona escolar, así como al principio y final de la avenida) con un pequeño badén 

como en la calle Barcelona o en la avenida de la zona conercial colindante al canal. Al final de la avenida Canigó 

habría que poner un aviso de la curva hacia la calle Verge de la Petja dado que en los últimos meses ya se han 

producido 2 accidentes por exceso de velocidad.

28.000 €

456 TORTOSA Camí barranc de la Llet 4

La meva proposta és la següent: l'arranjament del camí del Barranc de la llet 4. En el primer tram del Barranc de 

la llet  han tornar a obrir-se nous forats per la continua circulació de cotxes dels veïns i d'altres i fins el camí del 

Barranc de la llet 4 que no està asfaltat tot el camí i on hi ha alguna zona amb desnivells que fan difícil arribar al 

domicili. 

68.000 €

468 TORTOSA Ronda Fer vorera a la Ronda Docs 80.000 €

469 TORTOSA Carrilet Millorar accesibilitat espai jove carrilet 30.000 €

470 TORTOSA Auditori Pavimentar zona posterior Auditori 32.000 €

474 TORTOSA Carrer del Sol, 31
Arranjament de voreres al carrer del Sol de Remolins i travessia del Mur. Estan en forats. Es fa difícil caminar per 

a la gent que té mobilitat reduïda, va amb carrutxes o amb cadira de rodes.
32.000 €

492 TORTOSA Plaça alfons IV

Parc infantil a la plaça Alfonso IV.

Per la zona centre, hi ha mancança de parcs infantils per nens. Tenint la plaça Alfonso molt d'espai desaprofitat, 

seria dels parcs infantils mes utilitzats de Tortosa.

85.000 €

493 TORTOSA Hacer la acera de la bajada del cementerio y más luz que de noche queda muy oscura 24.000 €

499 TORTOSA
Carrer Ràpita, entre Alcanyís i 

Ulldecona.

Eixamplament i reparació de la vorera del carrer Ràpita, entre la cruïlla amb el carrer Alcanyís i el carrer 

Ulldecona. 
42.000 €
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501 TORTOSA Avinguda Colom. Reforç de l'enllumenat de l'avinguda Colom, entre el carrer Hernán Cortés i l'avinguda Marcel·lí Domingo. 38.500 €

503 TORTOSA Pont roig Més llum al pont roig 28.000 €

510 TORTOSA C Mossen Bellpuig Soterrar els contenidors de brossa 62.000 €

535 TORTOSA Plaça Carrilet Jocs de carrer com taules de ping-pong 3.000 €

541 TORTOSA

Carrers del centre comercial. 

Sant Blai - Av. Gencat -

Cervantes ...+...

Mobiliari urbà i enjardinament centre comercial 25.000 €

542 TORTOSA

Carrers Centre Comercial. Sant 

Blai - Av. Gencat - Cervantes 

....+...

Senyalització centre comercial 35.000 €

545 TORTOSA Grup El Temple Soterrament contenidors al grup El Temple "13 de gener" 62.000 €

550 TORTOSA
Av. Generalitat i carrers més 

concorreguts

Comprar papereres que permetin clasificar la brossa amb plàstic, vidre i rebuig. Substituirien les papereres actuals 

que no permeten la recollida selectiva
15.000 €

551 TORTOSA Parc Teodor González Remodelació i restauració de les runes del Llac Vell 36.000 €

555 TORTOSA

C Ramón Vergés Pauli, enfront 

botiga Electrodomestics Altadill, 

cantó plaça escola de música

Soterrar tots els contenidors i eliminar els contenidors de superficie 62.000 €

558 TORTOSA
En el Parc natural dels Ports, 

dintre de l´àmbit del municipi
Col·locació de panells informatius i/o tótem de la geología i/o fauna i flora 16.000 €

560 TORTOSA Zona del Coll de l´Alba Senyalització de camins, masies i altres construccions singulars amb el seu corresponent topònim 12.000 €

561 TORTOSA C Ronda Docs. Tortosa Accesibilitat zona passarela col·legi Temple fins Ortopedia Rambla 14.000 €

568 TORTOSA
Trajecte C  Anguera Vallés a 

Rambla Felip Pedrell
Il·luminació de la Ronda Reus 10.000 €

578 TORTOSA
Entre pont del tren i antiga Ctra. 

València
Instal·lar font, banc i enllumenat amb energia renovable a la via verda 18.000 €

604 TORTOSA Tortosa Arreglar C/ Juan Sebastian Elcano i travesis de Francisco Pisarro 80.000 €

607 TORTOSA Cementiri Sant Llàtzer Col·locar plaques a les seccions del Cementiri i que es catalanitzen 8.000 €

608 TORTOSA
Camp annex de futbol de 

l´estadi municipal de Tortosa

Construcció d'una pèrgola coberta o similar per cobrir 1/2 graderies donant aixopluc, almenys a la meitat de les 

graderies centrals i si es puguès, millor a 3/4 parts o la totalitat però si no fos possible almenys la meitat
110.000 €
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612 TORTOSA
St. Llàtzer - Parc Països 

Catalans -

Condicionament i millora parc. S'adjunta full amb els següents punts:

- Aplicació de sòl de seguretat al parc infantil existent

- Construcció de pista de bitlles

- Construcció de pista de petanca

- Aplicació i millora de punts de llum

- Col·locació de sis bancs repartits per la superfície del parc

- Substitució de les rajoles trencades de la paret del recinte

28.000 €

630 TORTOSA Parque Teodoro Gonzalez Arreglar el terra dels tobogans del parque de la part del Restaurant 18.000 €

666 TORTOSA Voraparc Arranjar peatonal J.Miro i Ferran, tram entre Pg Ribera i Pg Moreira 160.000 €

667 TORTOSA Voraparc Arranjar vorera carrer Mn Manya, tram entre Pg Moreira i J. Sebastia Arbo 46.000 €

683 TORTOSA
Plaça del Carrilet, Av. 

Generalitat, 137
Pèrgola 45.000 €

684 TORTOSA
Pista nova, Estadi Municipal de 

Tortosa
Arreglar el terra, s'està afonant. 39.500 €

704 TORTOSA

Desde rotonda recidencia fins a 

l´ermita de montserrat, sentit 

ascendent dreta

Arranjament de pas de vianants a la ctra.simpàtica 79.000 €

721 TORTOSA
El centro comunitario Barrio de 

Santa Clara
Desarrollo de espacio comunitario para actividades y talleres desarrollo personal y inclusivos para la comunidad 2.500 €

728 TORTOSA
Plaça ovidi tobies grup del 

temple
Construcció d'una pergola retràctil 66.000 €

729 TORTOSA
Zona de Jocs, grup del temple, 

just costa cami del mig
Instal·lació d'un circuit de salut 9.000 €

730 TORTOSA
Al cami del mig entre lo pont 

nou i grup del temple
Posar una barana 14.000 €

755 TORTOSA Sant Llatzer Detràs de l'església lloc per pipican SI. Columpios per els Xiquets NO. Fa anys que es demana 65.000 €

765 TORTOSA Plaça de l´auditori

A més a més seria molt interessant, que a la plaça de l'auditori poguessin instal·lar algun punt de llum, doncs, ara 

quan es fa de nit les condicions són molt poc adequades. Tal com fan a les festes de la Cinta, però per a tot l'any. 

No crec que la gent de Tortosa voten aquestes propostes, però són crec bones idees. Salutacions cordials.

18.000 €

780 TORTOSA Rambla Catalunya cruilla amb: Millorar l'accesibilitat d'algunes voreres de Ferreries 45.000 €



11 #TortosaParticipa      www.tortosa.cat

PRESSUPOSTOS

PARTICIPATIUS
QUINES SÓN LES PROPOSTES VÀLIDES?

ID NUCLI UBICACIO PROPOSTA
COST 

APROXIMAT

103 REGUERS Parc infantil Renovar el parc infantil del costat de l’escola Sant Antoni Abat dels Reguers, ubicat al carrer Rioja 15.000 €

215 REGUERS Zona esportiva dels Reguers Ampliar l'skatepark dels Reguers 8.500 €

277 REGUERS carrer Refalgari
Dotar de voreres i pavimentar el carrer Refalgari per tal d'evitar que a les cases que donen al referit carrer hi entre 

aigua i/o humitat quan plou degut a que el carrer és més alt que el lloc cap on ha de desaiguar
15.000 €

278 REGUERS zona esportiva de Els reguers

Posar tanques al nou camp de futbol de gespa artificial que han fet al Reguers per tal d'evitar que puguin entrar 

vehicles que ho malmetin. Dotar les porteries de xarxes i posar unes xarxes altes darrera dels gols per tal d'evitar 

que les pilotes vagin a dintre la piscina i/o a distància considerable del camp.

9.500 €

318 REGUERS

Entre els contenidors del costat 

de la font i el cementiri, buscant 

un lloc possible discret. Es 

podria mirar si hi ha altres llocs 

possibles...

Instal·lar un punt d'alimentació per a una colònia de gats, de la qual Progat Tortosa n'està iniciant el control i 

gestió (Esterilització, vacunació, captura, esterilització i retorn). Es tracta d'un punt similar als deu punts ja 

instal·lats a Tortosa gràcies als pressupostos participatius del 2017.

1.500 €

377 REGUERS Passeig de la vora del barranc

Continuar amb la fase 2 del passeig de la vora del barranc. En aquesta fase s'hauria de millorar el ferm del terra, 

amb reducció dels desnivells que hi ha, per fer-ho més accessible i instal·lar un sistema d'enllumenament públic, 

podria ser un sistema amb sensors de moviment per tal de que només romanguessin oberts mentre hi hagi gent 

passejant. 

15.000 €

378 REGUERS Local d´hivern. Edifici Calau
Reforma del local d'hivern, on s'inclogui un lavabo d'accés a peu pla per a persones amb mobilitat reduïda, i un 

sistema d'il·luminació més eficient (tipus led).
9.500 €

452 REGUERS
Avinguda Pedra Alta, cami 

moixonet i carrer Castilla

Reductors de velocitat al col·legi del Reguers, a l'alçada del camí moixonet amb l’avinguda de la Pedra Alta i al 

carrer Castilla també amb l’avinguda de la Pedra Alta
5.500 €

633 REGUERS Zona esportiva Parc urbà de la salut 9.000 €

660 REGUERS Camí dels Paulencs Arranjar camí dels Paulencs 15.000 €
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267 VINALLOP Zona poliesportiva o altres Instalar una zona crossfit per fer exercici. 9.000 €

347 VINALLOP Parc Sant Hilari Adquirir un niu biblioteca de fusta (caseta fusta petita flotant) per al parc 1.000 €

422 VINALLOP Carrers de Vinallop
Comprar il·luminació i decoració nadalenca per posar a les festes nadalenques ja que la que es posa en aquestes 

dades es pràcticament inexistent.
15.000 €

702 VINALLOP Camí del cementiri - Vinallop 2 reductors de velocitat 1.500 €

709 VINALLOP Vinallop Adquirir equip de musica per a actes populars 3.000 €

710 VINALLOP Poliesportiu Vinallop Renovar l enllumenat del poliesportiu de Vinallop (amb tecnologia LED) 15.000 €

711 VINALLOP Vinallop Renovar les xarxes protectores de la pista poliesportiva de Vinallop 1.700 €

718 VINALLOP Vinallop Asfaltar tram carrer Barranc de Roé des de carretera T-331 fins c/Llevant 14.000 €

719 VINALLOP C. Santa Tecla (Vinallop) Reductor de velocitat davant l'escola 5.500 €

720 VINALLOP Parc infantil Hilari (Vinallop) Taula ping-pong antivandàlica 3.000 €
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1 TORTOSA Ferreries o Temple estaria bé

El comerç a Tortosa s'ha perdut molt. Hi ha poques tendes per poder comprar. 

Crec que faria falta un centre comercial per poder passar una bona estona en 

família per fer compres tranquil·lament, amb restaurants, bars, zones de joc per a 

nens, etc.

No és un servei públic. Es tractaria d'una iniciativa 

econòmica, fora de l'àmbit dels pressupostos 

participatius

2 TORTOSA Plaça Alfonso i HTVC

Millorar l'aparcament de Tortosa en general! El pàrquing municipal fa pena de 

veure, és molt car, no hi ha ascensor per a plantes inferiors. I fer un pàrquing a 

l'hospital com deu mana!!! No a l'altra punta de la ciutat!

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

3 TORTOSA Nucli

Millorar les rampes i paviment de les voreres de l'avinguda de la generalitat, i 

posar rampa a les escales que estan entre la plaça de l'ajuntament i el mercat 

(entre la botiga de crios i la sabateria).

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius. Hi ha propostes 

més acotades en la mateixa matèria.

4 TORTOSA Al lloc nou que están ubicats

Ajuts per a arca (gossera municipal antes) perque es te que valorar la feina que 

fan, sino tendries un munt de gossos solts per la ciutat abandonats, ja que no hi 

ha cap llei que protegeixi aquests animals

No és una inversió. Les subvencions no tenen la 

consideració d’inversions

6 TORTOSA
Eix Ebre-Comerç-Pompeu 

Fabra-Parc Lluís Companys

Crear carril Bici entre Jesús i Ferreries paral·lel a l'autovia (cal expropiar uns 2m 

de finca) i podria unir-se pel carrer del comerç i el carrer Pompeu Fabra 

(aparcament)  fins gairebé al pont pel Parc Lluís Companys.

Afecta a espais o bens que no són de titularitat 

municipal. Afectaria a terrenys que es troben 

inclosos dins l'àmbit del pla parcial Horta del Parc 

Nou, que no ha estat desenvolupat

8 TORTOSA Auditori Felip Pedrell
Adequació de l'escenari de l'auditori de Tortosa per millorar-ne l'acústica, sobretot 

de cara a orquestres, bandes i música en directe.

Per millorar l'acústica de l'escenari de la sala gran 

del Teatre Auditori cal instal·lar un tornaveu o 

campana acústica desmuntable. El cost supera la 

quantitat màxima fixada per als pressupostos 

participatius

9 TORTOSA Auditori Felip Pedrell Renovació de les butaques de l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

16 TORTOSA
Carrer llarg de Sant Vicent 

(entre altres)

Camares de videovigilancia a llocs amb zones de càrrega i descàrrega per evitar 

el seu mal us

La instal.lació de càmeres de seguretat per a 

aquests motius està condicionada a l'autorització 

del Tribunal Superior de justícia de Catalunya i, en 

aquest cas concret, el més habitual és que no 

s'autoritzi

17 TORTOSA
Baixada del Pont de l'Estat (part 

de Ferreries)

Fer un pas de vianants just a la baixada del pont a la part de Ferreries (amb 

reductor de velocitat degut a la velocitat que hi passen els vehicles)

El pas de vianants no és una inversió i la 

col·locació de reductors, en rampa i/o pendent, 

causa un efecte diferent al que es pretén
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19 TORTOSA Ferreries- Santa Vicent Enllumenat des de l'institut Joaquim Bau a la plaça Dels nusos del aigua

Tal i com està formulada afecta a béns sobre els 

que l'Ajuntament no té facultats per actuar, ja que 

la C12 és competència de la Generalitat de 

Catalunya. A més, repeteix parcialment la 61

21 TORTOSA Passeig de l'Ebre Posa faroles
Indefinida. Hi ha altres propostes més concretes 

en la mateixa matèria

25 TORTOSA Barri Ferreries
Millora del nou sistema de clavegueram al Carrer Llarg de Sant Vicent , per forts 

olors.

El manteniment del sistema de clavegueram no és 

inversió. Les incidències produïdes en els darrers 

temps ja han estat ateses per l'empresa municipal 

de serveis públics, a qui no obstant es dona trasllat 

de la informació

26 TORTOSA Barri Ferreries

Reducció de l'amplada de les voreres al Carrer Llarg de Sant Vicent; per posar 

aparcament per als veïns, verd o blanc; millorant-ne els accessos (Carrer de la 

Marquesa de la Roca); posant-los a les cantonades.

Segons la normativa vigent d'accessibilitat no és 

viable la reducció de l'amplada de la vorera

27 TORTOSA Barri Ferreries Aparcament plaça 1 d'Octubre Indefinida

29 TORTOSA Pl. Lluís Companys
Adequar la zona d'esbarjo caní de Ferreries, manteniment adequada, desinfectar, 

plantar arbres, etc
No és una inversió

33 TORTOSA
Carrer Joan Miró. Passeig Joan 

Moreira...
Millorar l'enllumenat Voraparc

El cost estimat supera l'import màxim. Hi ha 

propostes concretes en la mateixa matèria com 

254, 765

34 TORTOSA
Carrer Joan Miró, passeig 

Moreira
Millorar les voreres de Voraparc. Estan totes aixecades.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius. Hi ha propostes 

concretes en la mateixa matèria i zona com les 

271, 666 i 667

35 TORTOSA Tota la zona blava de pàrquing 

La meva proposta seria, que com a mare treballadora d’un establiment de 

Tortosa, que he d’anar a buscar als nens al cole, portar-los a les extraescolars, 

llençar-los literalment per suposat, buscar aparcament i  puc tardar perfectament 

20 minuts, ficar parquímetre i només tindre una hora per anul·lar la multa, es 

penós , no puc sortir sempre per a renovar parquímetre. Deixar el cotxe a casa 

impossible. Per favor per petició de moltes treballadores donar-nos mes marge. 

Ens surt molt car anar a treballar. Gràcies i salutacions.

No és una inversió

36 TORTOSA Nucli Antic Penso que tenim el patrimoni descuidat penso que es mereix que sigui restaurat Inconcreta
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37 TORTOSA Nucli Antic

També penso que a Tortosa te manca de estudies així que jo proposo la 

construcció de un nou institut de FP  al nucli antic a la plaça sant Joan enfront el 

bar Caribe

No és competència municipal

38 TORTOSA Nucli Antic 

Penso que a Tortosa falta pontenciar el turisme i per aixo penso que es podria 

ficar en funcionament un bus turistic que fes un recorregut per tota la ciutat de 

Tortosa o be un tren turistic tenint rexorregut pel nucli antic i aixi ahorraiem busos 

que es podrien reutilitzar per altres linies que tenen manca de busos  fent honor a 

la maquina del carrilet exposada al Parc Municipal Teodor Gonzalez

No és una inversió. És un servei que compromet 

despesa futura, per tant, no entraria en l’àmbit dels 

pressupostos participatius.

40 TORTOSA
Ronda Docks encreuament 

Comte Banyuelos

Habilitar els terrenys de renfe, com a zona de via publica i espai per a infants al 

encreuament de ronda docks i comte banyuelos...es una zona on hi passen molts 

escolars i no hi ha mes que brossa i deixalles

No susceptible d'execució atès que afecta a béns 

sobre els que l'Ajuntament no disposa de facultats 

per actuar (ADIF)

41 TORTOSA

Carrers i zones no principals i 

colindants amb avinguda 

Generalitat...ronda Docks per 

exemple 

Passos de vianants, hi ha carrers que falten pas de vianants i adaptació de les 

voreres. Carrers menys transitats que la generalitat no en tenen
Massa genèrica. La 561 la concreta mes

42 TORTOSA Tots els barris

De cara a augmentar la conscienciació cap al reciclatge, poder saber quin barri 

recicla millor i fer una proposta (ni que siga simbòlica) de : Qui més recicla, 

menys paga

No és una inversió

43 TORTOSA
Ctra. Simpàtica, camí dels 

Coduls, camí de la Cova....
Neteja i esllemenar aquells camins de titularitat municipal No és una inversió

47 TORTOSA
Avinguda ports de Caro (quatre 

camins a roquetes)
Passos vianants elevats a l'avinguda ports de caro per reduir la velocitat.

Aquesta actuació no entra dintre l'àmbit dels 

pressupostos participatius ja que no és 

competència municipal per afectar a béns sobre 

els que l'Ajuntament no té facultats per actuar, ja 

que la carretera en qüestió és competència de la 

Diputació de Tarragona

49 TORTOSA Carrer Barcelona
Enllumenat al carrer Barcelona, hi ha tardes que esta completament a les 

fosques.

No és una inversió. Es trasllada la informació al 

departament de manteniment

50 TORTOSA Tortosa centre i temple
Les vores de tota Tortosa en general son un desastre, si vas en cotxet per nens o 

cadira de rodes son una verdadera gimcana.

Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria 

que, per import, sí serien vàlides com les 15, 65, 

370, 499, 164, 468, 474, 326, 704, 271, 666, 667
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52 TORTOSA Remolins
Millorar accés nord entrada desde Bitem, fer voreres i millorar l'accés desde la 

plaça del pavelló firal fins al magatzem de "Suprem"

Aquesta actuació no entra dintre l'àmbit dels 

pressupostos participatius ja que no és 

competència municipal per afectar a béns sobre 

els que l'Ajuntament no té facultats per actuar, ja 

que la carretera en qüestió és competència de la 

Diputació de Tarragona

53 TORTOSA Inici passeig del cana.
Millorar l'accés paral·lel al canal de l'esquerra desde la gasolinera low cost fins a 

la sucrera, recorregut molt utilitzat per la gent que camina, corre o va amb bici.

No susceptible d'execució atès que afecta a béns 

sobre els que l'Ajuntament no disposa de facultats 

per actuar (Comunitat de Regants)

54 TORTOSA Carrer de la Bisbal. Sant Llàtzer Enllumenat al carrer de la Bisbal. Manquen dades proposant

55 TORTOSA Carrer de Ripoll. Sant Llàtzer. Mirall per sortir del carrer de Ripoll a av.canigó. Manquen dades proposant

59 TORTOSA Remolins
BUS llançadora a l'hospital, la gent de Remolins no tenim accés directe, i tenim 

que fer transbordo
No és una inversió

62 TORTOSA
Avinguda Marcel.li Domingo 

Ferreries

Ficar un pas de peatons regulat per semafors a l'Avinguda Marcel.li Domingo a 

l'alçada de l'escola Ferreries. 

Es considera que no és susceptible d'execució a 

curt termini atès que afecta a béns sobre els que 

l'Ajuntament no disposa de facultat per actuar. La 

titularitat de la C-12 és de la Generalitat.

63 TORTOSA Carretera simpatica Voreres i clavegueram a la Carretera Simpàtica Manquen dades proposant

66 TORTOSA Voraparc
El recondicionament de les voreres malmeses de fa anys a la zona de Vora Parc. 

Son un perill per a vianants, sobretot gent gran. 

Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria i 

zona que, per import, sí serien vàlides com les 

271, 666 I 667

70 TORTOSA Temple Arreglar les voreres del passaig Moreira i Carrer Sebastián Joan arbo

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius. Hi ha propostes 

concretes en la mateixa matèria i zona com les 

271, 666 i 667

72 TORTOSA parking del Carrilet 
Establir un acord amb la HIFE i l'empresa del pàrquing del Carrilet per a què els 

viatgers de la HIFE puguin aparcar els seus vehicles en aquest pàrquing
No és una inversió

73 TORTOSA
C/ Cervantes, 17 baixos 

(Tortosa)

Fer un ascensor a la seu de la UNED de Tortosa per a què la gent en problemes 

de mobilitat pugui accedir a les xerrades i cursos que imparteix la UNED, com és 

per exemple la UNED Senior, què té les classes al se

No és competència municipal. L'immoble està cedit
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75 TORTOSA Tortosa
Crear espais on puguin anar els joves de la ciutat. Llocs que es mantinguin nets i 

on hagi civisme i seguretat. 

Indefinida. La creació d'un espai amb activitats 

compromet despesa futura tant en manteniment 

com en personal

81 TORTOSA Tot Tortosa en general

Vigilar més de prop a la gent que passeja animals de companyia, generalment 

gossos, ja que moltíssima gent no recull els excrements dels mateixos. Jo soc 

propietari d'un gos i no entenc com la gent és tan porca. Molts carrers i voreres 

estan plenes de caques de gos, i crec que és mes per lo incívica que és la gent 

que no per que no es netegi per part de les brigades de neteja. Cal sancionar la 

gent i conscienciar-los que la carrers és de tots.

No és una inversió. La vigilància no és una 

inversió. Es trasllada la informació al departament 

corresponent. Indicar que la proposta 200 planteja 

accions que persegueixen millorar aquest aspecte

84 TORTOSA Cami Caputxins, cami fabaro Tenir protecció per als vianants que hi van a peu. No hi han voreres. 
No susceptible d'execució atès que caldria afectar 

terrenys que són de propietat privada

87 TORTOSA Tota Tortosa llimpiesa en general a tortosa

No és una inversió. Informar que està en fase de 

licitació el nou contracte de neteja viària i recollida i 

gestió dels residus sòlids urbans quina entrada en 

funcionament ha de permetre millorar el nivell de 

prestacions del servei

88 TORTOSA
Passeig fluvial de la vora del 

riu

Il·luminació del passeig fluvial amb la instal·llació de nous equipaments com ara 

papereres i bancs

No susceptible d'execució en el marc dels 

pressupostos participatius atès que afecta a béns 

sobre els que l'Ajuntament no disposa de facultats 

per actuar (Departament de Costes / 

Confederación Hidrográfica del Ebro)

89 TORTOSA
Via verda entre el pont roig i el 

viver d'empreses

Il·luminació del tram de la via verda que uneix la zona del viver d'empreses amb 

l'antic pont del tren.

En el tram Tortosa Roquetes afecta a béns sobre 

els que l'Ajuntament no té facultats per actuar, ja 

que la via verda es competència del Consell 

Comarcal. Es concreta parcialment en la proposta 

578 on sí es pot actuar

90 TORTOSA

Carretera de la simpàtica entre 

la rotonda de l'hospital i mig 

camí

Millora de la senyalització de la carretera de la simpàtica pintant la senyalització 

horitzontal, millorant també la vertical.

La pintura dels passos de vianants no és inversió. 

Pel que respecta a la senyalització vertical, es 

considera que l'actual ja compleix el seu objectiu 

on, a més, en aquell tram hi ha instal·lat un radar 

pedagògic per conscienciar sobre la velocitat en la 

zona.
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95 TORTOSA

Contractar una organització sense ànims de lucre com a protectora d'animals i a 

ser possible del territori com haviem tingut fins ara durant els últims 17 anys, i no 

una empresa privada de fora que es lucra amb ells. Es mereixen una vida digna i 

que tinguin una cura i un tracte tal com és degut

No és una inversió. La prestació de serveis o la 

seva gestió no té la consideració d’inversió.

96 TORTOSA
Plaça alfonso i centre de 

Tortosa

Posar zones d'aparcament gratuites al centro o una zona verda per als qui 

residim al centre
No és una inversió

101 TORTOSA Poliesportiu de Remolins Millorar el poliesportiu del barri de Remolins Manquen dades proposant

107 TORTOSA nucli antic pintar murals a parets de cases enderrocades 
No és una inversió. A més, les parets mitjeres no 

són de propietat municipal

108 TORTOSA Plaça Alfons XII remodelació de la plaça, idees: una glorieta al bell mig per a concerts....!
El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

109 TORTOSA

2 opcions: Remolins, zona 

escorxador o voltants/ naus 

antics terrenys Renfe.

zona lúdica: bars i terrasses 

No és un servei públic. Es tractaria d'una iniciativa 

econòmica, fora de l'àmbit dels pressupostos 

participatius

110 TORTOSA Tota Tortosa Bicicletes de lloguer públiques (tipo bicing) No és competència municipal

114 TORTOSA Zona de Remolins Fumigació rates No és una inversió

116 TORTOSA
Plaça en front policia local a 

Remolins.
Afegir gronxadors

La mateixa persona ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

117 TORTOSA Plaça Terradelles Plantar més arbres
La mateixa persona ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

118 TORTOSA Pont de l'estat Semàfor del pont de l'estat, que duri més estona per poder creuar els vianants.
La mateixa persona ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

119 TORTOSA C/ Alfara de Carles, 15 Pals sobre la vorera per a que els cotxes no aparquin sobre la vorera.
La mateixa persona ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

120 TORTOSA Parcs de la ciutat Plantar flors de molts colors
La mateixa persona ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

124 TORTOSA Raval de la llet
Voreres al carrer Granollers de Tortosa , ja que últimament hi ha un increment de 

circulació i no hi ha espai per als peatons.

Atesa la configuració urbanística del carrer afectat 

la construcció de voreres comportaria una actuació 

de reurbanització de tot el carrer i els serveis 

afectats, per la qual cosa el cost estimat de 

l'actuació superaria l'import màxim dels 

pressupostos participatius
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126 TORTOSA Carrer la Rosa

El mateix al carrer la rosa, els veïns tenen doble perjudici, ja que tenen que anar 

carregats amb la compra i si deixen cinc minuts el cotxe aturat al carrer per pujar 

la compra a casa ,els fiquen multa.

No és una inversió

128 TORTOSA Carrer Francesc Gimeno

Posar un aparcament per a càrrega i descàrrega al carrer Pintor Gimeno (costat  

de llibreria Viladrich) per servei al veïns (tenim que porta la compra de llocs 

apartats i a sobre pujar a casa , que com es normal en la zona no tenen 

elevadors).

No és una inversió

130 TORTOSA
Carreres Pintor Gimeno i la 

Rosa

Millorar la zona d'estacionament als carrers Pintor Gimeno i carrer la rosa. Els 

veïns estan en inferioritat de condicions que la resta de veïns de Tortosa. Es fa 

molt complicat el viure dia a dia  en aquesta zona de Tortosa (a l'hora de portar la 

compra a casa, descarrega coses pesants, acompanya a una persona gran amb 

poca mobilitat fins a casa, etc)

No és una inversió

131 TORTOSA

Carrer Ciutadella, avda 

Generalitat en molts trams, 

avda Colom...

Fixar les rajoles soltes de les voreres.El personal de manteniment,brigada 

municipal o a qui correspongui,fer una batuda per la ciutat i arreglar les voreres
No és una inversió. Es trasllada la informació al 

departament de manteniment

132 TORTOSA Cami Tortosa - Amposta

Crec que seria bo per a l'esport i la familia que es construís una zona lúdica al 

cami tortosa-amposta. Jo visc al número 1 i a continuació de la meva finca hi ha 

uma zona plena de males herves i descuidada on es podria arreglar i posar una 

zona amb taules de picnic o gronxadors, etc ja que per aquest cami hi pasen 

moltes persones amb nens amb bicicleta i a peu i seria un bon reclam. Qualsevol 

aclaració per la zona on dic, a aquestes coordenades: (40.7819680,0.5283184)

L'actuació proposada afecta bens o espais que no 

són de titularitat municipal.

136 TORTOSA Ronda Canigó
Les sortides amb cotxe dels carrers perpendiculars a la Ronda canigó son molt 

perilloses, no es veu rés fins que no fiques tot el cotxe dins la rondá.

La mateixa persona ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

137 TORTOSA Tortosa
Les voreres de Tortosa en general estan en un estat lamentable.Inpracticable per 

cotxets i cadires de rodes.

La mateixa persona ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

138 TORTOSA
Ronda del canigó i Av de 

ferran d'aragó.

Unir els barris de la raval de la llet i el temple : tot i que tenim dos passarel·les, 

aquestes son llargues i antipàtiques de creuar, i les escales del pont del carrefour

inexistents per als quin anem amb cotxets per a nens. Tota un llàstima, tant a 

prop i tant lluny a la vegada. Si trobessin la manera d'unir els dos barris, de ben 

segur que la gent agafaria molt menys el cotxe.

La mateixa persona ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

145 TORTOSA centre Enllumenat carrers

Inconcreta. Hi ha propostes concretes en la 

mateixa matèria com la 12, 230, 254, 314, 321, 

322, 430, 501, 503, 568, 765
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147 TORTOSA sant blai Netejar el carrer sant blai i posar comerç català i posar guapo el carrer

No és una inversió. La neteja i la seguretat no són 

inversions. Ja s’ha incrementat la potència de 

l’enllumenat instal·lat

149 TORTOSA Parc Teodor González
Rehabilitar el Parc Teodor González i fer-ne un bon manteniment. Promoure més 

activitats dintre de la seva àrea. 
No és una inversió

152 TORTOSA

Camí del Mig (entre el 13 de 

gener i l'antiga Plàstics 

Castellà - Jabil)

Millora de l'amplada i ferm del camí del Mig de Tortosa. Es va fer una primera 

actuació des del pont del bimil·lenari fins el 13 de gener, però el tram que va del 

13 de gener fins l'empresa Jabil està en força mal estat. Tenint en compte que es 

un camí compartit entre els veïns, els treballadors de Jabil i esportistes usuaris de 

la via verda.

No es considera executable a curt termini atès que 

eixamplar el camí comportaria l'afectació a espais i 

béns que no són de titularitat municipal 

154 TORTOSA Avinguda generalitat Posar un Pull & Bear Manquen dades proposant

155 TORTOSA Carrer Argentina

invertir más en mejorar las carreteras de la salida d Tortosa hacia grandeza, que 

esta hecha un cuadro.

Ni que decir que los estacionamientos de zona azul deberían reducirse, o 

reducirse el precio y habilitar una tarjeta para los que vivimos donde es imposible 

aparcar si no tienes plaza o si no quieres dar un riñón para ello.

Siento ser dura, pero es la realidad, que con los tiempos que corren la zona azul 

sea tan cara y que media Tortosa sea así...

La modificació de les tarifes de la zona blava no 

serien inversió. Pel que fa a la carretera C12 

afectaria a bens o espais que no són de 

competència municipal.

156 TORTOSA
Carrer Montcada/ Mercaders/ 

Palça Montserrat

Cotxes mal estacionats a la Plaça Montserrat i començament del carrer Montcada 

i del Carme ( on no arriba la visió de les càmeres de seguretat)
No és una inversió

159 TORTOSA Pista atletisme La meva proposta es arreglar la pista d'atletisme ja que està molt gastada. Manquen dades proposant

161 TORTOSA Tortosa
Activar les mateixes reduccions i subvencions per famílies nombroses que 

monoparentals, hi ha molts tipus de famílies actualment. No discriminem. 

No és una inversió. És fa així sempre que la 

normativa ho permet

162 TORTOSA Tot

Entrades gratuïtes subvencionades al tota la cultura per als estudiants. Des de 

museus, teatre, art, música... qualsevol entitat dedicada a la cultura ha de ser 

accessible sempre per als estudiants o menors de 18 anys i ser sufragat amb 

fons públic. 

No és una inversió

163 TORTOSA La Simpàtica

Adecentar totes les voreres de la carretera Simpàtica, que si no hi ha pressupost 

per fer voreres si es pot demanar posar ciment, de manera que la gent quan 

passegem puguem anar en comoditat i seguretat

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius. La proposta 704 

que és més acotada s'expressa en el mateix sentit
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165 TORTOSA Tortosa, plaça lluis companys
Construir un tercer pont de Ferreries a Remolins des de la plaça roja de ferreries 

a pavelló firal de Remolins
Manquen dades proposant

171 TORTOSA
Avda. Marcel·lí Domingo, 

altura escola Ferreries
Rampa a la passarel·la escola Ferreries per poder accedir amb cotxets bebes.

La mateixa personal ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

172 TORTOSA Zona Quatre Camins. 4 passos de vianants als Quatre Camins, que siguin elevats i rebaixar voreres.
La mateixa personal ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

173 TORTOSA Simpàtica
Vorera per accedir a l'Hospital Verge de la Cinta per la Simpàtica, ja sigui a peu o 

amb cotxets.

La mateixa personal ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

177 TORTOSA

Avda Marcel·lí Dominigo zona 

escola Ferreries, exterior 

pavelló firal de Remolins

Bancs
La mateixa personal ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

178 TORTOSA
Avda, Generalitat, alçada 80 -

90
Contenidors de reciclatge

La mateixa personal ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

179 TORTOSA C/ Alfara, 15 Pilons per evitar aparcar sobre la vorera
La mateixa personal ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

180 TORTOSA Tram de la C-12 Arreglar l’enllumenat des de Olis Ballester fins a la rotonda dels nusos

Aquesta actuació no entra dintre l'àmbit dels 

pressupostos participatius ja que no és 

competència municipal per afectar a béns sobre 

els que l'Ajuntament no té facultats per actuar, ja 

que la carretera en qüestió és competència de la 

Generalitat de Catalunya

182 TORTOSA Estadi Municipal Josep Otero Fer una nova graderia a l’estadi a la zona que hi ha entre el velòdrom i l'estadi
No és viable atès que afecta espais inclosos al 

projecte en execució de les piscines

190 TORTOSA Centre

Regular els lloguers de locals i habitatge a la ciutat o donar ajudes. Cada cop és 

més difícil poder llogar un pis a la ciutat que es pugui pagar amb un sol sou, i els 

negocis del centre cada cop són més precaris, els lloguers dels locals els 

impossibilita poder fer una millor gestió dels preus.

No és una inversió

196 TORTOSA

Instal.lació de diferents càmares de vigilància a diferents indrets de la ciutat per 

controlar  l' incivisme d'alguns ciutadans un lús dels contenidors de brossa de les 

diferent illes de contenidors .

Igual que la Proposta 16. Cal autorització del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, per 

aquesta finalitat, el criteri és el de no autoritzar-les

202 TORTOSA Via verda - escola de Ferreries
Obrir l'accés a l'escola de Ferreries des de la via verda. Concretament fer una 

rampa il·luminada per poder arribar-hi en bicicleta.

No susceptible d'execució atès que afecta a 

terrenys que són de propietat privada
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203 TORTOSA Recinte d'escola de Ferreries
Construir un mur que para la contaminació sonorica des de la carretera a l'escola 

de Ferreries.

No susceptible d'execució en el marc dels 

pressupostos participatius atès que afecta a béns 

sobre els que l'Ajuntament no disposa de facultats 

per actuar (Departament de Carreteres de la 

Generalitat)

205 TORTOSA Tortosa Sala de estudi, que estigue oberta mati i tarde i caps de setmana.

Seria un servei que comprometia despesa futura. 

No entraria dintre del marc de les actuacions 

susceptibles d'execució en els pressupostos 

participatius

206 TORTOSA

Als terrenys que donen a la 

carretera Tv 3421, C 12, 

Avinguda dels ports de tortosa 

beseit, carretera nova de 

l'estacio (principis de roquetes)

Invertir una part del pressupost  amb un centre comercial, com per exemple el 

centre comercial  que va obrir Reus ara fa dos anys.... Ni molt gran ni molt petit.

Ja que a Tortosa falta algo així, un lloc on tant la gent  gran com els joves  

puguin  anar a passar l'estona, ja sigui de compres o anar al cinema o a prendre 

algo...

No és un servei públic. Es tractaria d'una iniciativa 

econòmica, fora de l'àmbit dels pressupostos 

participatius

207 TORTOSA Estacio de Renfe Tortosa
Comprar els terrenys abandonats que no es fan servir de ADIF

I fer una avinguda i una rotonda, per poder facilitar millor el transit.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

209 TORTOSA C/ Enric d’Ossó Il•luminació carrer Enric d’Ossó.

Indefinida. En l'àmbit que s'indica s'ha renovat 

l'enllumenat tenint en compte les prescripcions 

normatives en matèria de contaminació lumínica i 

d'eficiència energètica

210 TORTOSA Plaça escola de la música Zona de joc per als infants a la plaça de l'escola de la música

Afectaria a l'ús que es dona a aquest espai per 

part de l'escola de música. Fet que afegit a la 

distribució existent dels serveis d'enllumenat i 

mobiliari urbà fa que es consideri no viable la seva 

execució sense afectar als usos i serveis actuals

217 TORTOSA

Quatre Camins, cruce Rambla 

pompeu fabra con Av. de 

Jesús

Paso elevado que una ambas partes de la rambla Pompeu Fabra, salvando la Av. 

de Jesús, facilitando el acceso de la Urbanización Quatre Camins con el centro 

comercial y el colegio Cinta Curto.

Se evitaría el riesgo constante de personas cruzando esta vía para acortar 

distancias, ya que el paso normal (paso de peatones) está bien en la rotonda de 

Jesús, bien en la Plaza Corona de Aragón.

L'actuació supera l'import màxim. La titularitat de la 

C-12 és de la Generalitat de Catalunya
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218 TORTOSA

Plaça de Ramon Cabrera, 

darrera els contenidors, on 

habitualment ja aparquen les 

motocicletes.

Degut a que la plaça és lo suficientment gran per a l'ús de persones i 

l'aparcament de vehicles de dues rodes, i que ja s'utilitza habitualment per a 

aquest motiu, habilitar, amb senyalització vertical, horitzontal i accessibilitat a la 

vorera per pujar i baixar els vehicles, el màxim nombre de places d'aparcament 

possibles de motocicletes i bicicletes.

Les dimensions de la plaça no és l'únic criteri per 

adequar i senyalitzar estacionament de motos. En 

aquest cas concret l'Ajuntament va habilitar llocs 

d'estacionament en el carrer trav. Santa Teresa i 

Lluis Millet, justament per eliminar els 

estacionaments sobre la plaça

220 TORTOSA
Zona pavelló firal horta de 

pimpi
Lo primer pont entre Bítem i Jesús per descongestionar Tortosa

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

previst pels pressupostos participatius 2018 i, a 

més, afectaria béns que no són de titularitat 

municipal

221 TORTOSA Coll de l Alba,l alenta
Manteniment i neteja de botes de camins les pistes que uneixen Tortosa i Bítem

pel coll de l’Alba
No és una inversió

224 TORTOSA a la c-12 a la altura "alcampo" Un pas peatonal com el de la entrada a Tortosa "13 de gener"
No es competència municipal. La titularitat de la C-

12 és de la Generalitat de Catalunya

231 TORTOSA Centre Alquitranat del parquing de darrera del parc

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.

233 TORTOSA Tortosa en general Marques de la calçada de carreteres, carrers, camins invisibles No és una inversió

234 TORTOSA Pipican Remolins

Vull proposar un manteniment per al pipican del barri de Remolins , ja que està 

ple de formatos que fan els mateixos animals , ja que tants de forats son un perill 

per a la gent i posar-hi una font per a animals i persones per a que no tinguin que 

beure dels charcos. 

El manteniment no és inversió. La font està inclosa 

a la 442

236 TORTOSA Barri de la Simpàtica

Que el microbús que dona servei a l'HTVC, l'ampliï fins Mig-Camí amb 

parades(que poden ser: una a l'ermita de Montserrat, altra al Club de Tennis i la 

darrera a Mig Camí).Pot funcionar per temporades (hivern, estiu, etc),donant 

servei turístic i altres propis d'un barri urbà com es la Simpàtica i a un cost mínim 

(despesa de gas oil)

No és una inversió

237 TORTOSA Barri de la Simpàtica

Repintar la senyalització horitzontal i millorar la vertical, així com resoldre el 

problema de la il·luminació amb noves instal·lacions i donar servei fins a Mig 

Camí

Repintar i resoldre problemes de funcionament no 

és inversió. Pel que fa a l'ampliació de l'enllumenat 

fins a Mig Camí, el tram està afectat per un 

projecte d'urbanització que s'està executant
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238 TORTOSA Plaça del Bimil·lenari
Treure la bandera independentista de la rotonda del bimilenari, que NO 

representa a tots els tortosins

La mateixa personal ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

239 TORTOSA
Baix del pont de Mil·lenari, al 

costat del restaurant El Riu

Reduir el mur de baix del pont del Mil·lenari, ja que al girar no es te visibilitat dels 

cotxes que venen i el mur no te cap funció rellevant

L'actuació que es proposa afecta a espais o béns 

dels que l'Ajuntament no és titular

242 TORTOSA

A un costat del canal de 

desguàs, just on estava el pas 

a nivell de la Renfe.

A causa dels aiguats es va construir un pas (desguàs) de l'aigua provinents del 

Rierol de Caputxins. Un problema real que hi ha a la comunitat de veïns del Barri 

de Temple i els Ravals de Sant Llàtzers i de la Llet és el pas d'un cantó a l'altre 

de les vies de tren. Els nens i famílies senceres passen diàriament d'un cantó a 

l'altre per sobre les vies del tren, en tot i tindre dos passos elevats a certa 

distància. He vist que a un costat del canal de desguàs, pot haver-hi lloc per fer la 

mateixa construcció per fer un pas soterrat per als vianants.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

previst pels pressupostos participatius 2018

243 TORTOSA

Sobre el riu, entre l'avinguda 

Catalunya i el Passatge 

Franquet.

Pont de Catalunya. El nom ve donat per ser perllongació de l'avinguda Catalunya.

Entre l'avinguda Catalunya i el Passatge Franquet, just al mig del riu, hi ha una 

pilastra de pont, actualment amb un monument funerari a sobre.

Es podria construir un pont per sobre el riu Ebre, connectant amb dues rotondes 

a cada extrem. La rotonda de la part de Tortosa, s'haguera de modificar una mica 

pels edificis històrics que hi convergeixen. 

El cost estimat superaria en escreix l'import màxim 

previst pels pressupostos participatius 2018. A 

més afecta un bé que no és de titularitat municipal

245 TORTOSA C/ València
Definir horaris a les zones d'esbarjo canines. Sobretot a l'estiu s'hi estan dins a la 

matinada i es molest per al descans dels veïns

No és una inversió. Es trasllada la informació al 

departament corresponent

247 TORTOSA A decidir

En finalitzar les obres a les Piscines Municipals crec que seria una bona idea 

buscar un espai per construir una Pista d'atletisme de 400 metres, ja que 

actualment l'estat de la pista no es l'adequat per la pràctica d'un esport que és el 

que més representació a nivell estatal està donant actualment, i on entrenar es 

cada cop més difícil a causa de que diàriament els atletes han d'esquivar 

pilotades que posen en perill la seva integritat física.

La construcció d'una pista d'atletisme inclouria la 

construcció de la pista, vestuaris, grades, 

drenatge, etc... pel que el cost estimat supera 

l'import màxim dels pressupostos participatius

249 TORTOSA Rastre

Augmentar l'activitat en la zona de el rastre tant de dia com de nit. Durant la 

setmana de tapes a Tortosa, aquesta zona llueix molt i pren molta vida, estaria be 

mantenir aquesta activitat durant tot l'any

No és una inversió
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250 TORTOSA Tortosa

És molt clar que no es pot tenir tot en aquesta vida, però a nivell de ciutat, es pot 

tenir tot?  Viure en una ciutat referent de la zona és un goig però realment val la 

pena viure a Tortosa?  Tortosa, la ciutat sense oci, on els joves gairebé no 

gaudim d’espais ni activitats per poder realitzar.  Tortosa, la ciutat sense zona 

esportiva, on els esportistes no podem gaudir ni d’instal·lacions adequades ni 

d’un ajuntament involucrat en millorar-les: pista d’atletisme nefasta, velòdrom que 

es cau a trossos, gimnàs municipal millorable, piscina municipal inexistent. 

Tortosa, la ciutat amb riu però sense gaudir d’ell, on la gent viu d’esquenes al riu, 

on el riu no és aprofitat, on ningú posa mà per tal de canviar la situació, realment 

tenim riu?  Tortosa, la ciutat històrica que cau a trossos, on trobem grans obres 

històriques culturals i arquitectòniques gairebé desaprofitades, gairebé sense que 

ningú en faci cas ni ús.  Tortosa, la ciutat on el nucli urbà sembla tercermundista, 

on ens trobem un gran passotisme per part dels governants per tal de millorar la 

situació, barris que semblem de fa 200 anys, foscos, bruts, sense cuidar. 

Indefinida

253 TORTOSA Avinguda Canigó Ficar més llum a tot el tram que dóna a les vies del tren.
El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

255 TORTOSA Edificios públicos 
Instalar aparca bicis en las entradas de los edificios públicos para fomentar el uso 

de la bici.

La mateixa persona ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

256 TORTOSA
Terreny entre Ronda Docks i 

Ronda Reus

Demanar la cessió a Renfe dels terrenys on ja no hi han vies i fer una neteja i 

acondicionar l'espai per a zona verda i de passeig

L'actuació afecta espais o béns que no són de 

titularitat municipal. El cost superaria l'import 

màxim

261 TORTOSA Ferreries zona ambulatorio
Menos aparcamientos de zona azul y mas gratuitos pues aparcar en la ciudad y 

Ferrerías es un caos  
No és una inversió

262 TORTOSA Seminari
Fer un accés a l'hospital, usant accés barranc Caputxins, costa seminari i fer cap 

a la zona antic Betània i Parc Nivera

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

previst pels pressupostos participatius 2018

263 TORTOSA Antic barri del castell Arreglar el antic barri del castell Indefinida. La proposta 403 és més concreta.

264 TORTOSA Barranc de la llet Cami barranc de la llet
Indefinida. Hi ha propostes concretes en el mateix 

àmbit com les 229 i 456
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268 TORTOSA
Estadi Municipal "Josep Otero"  

de Tortosa

Reparació del paviment i cobriment de la pista poliesportiva "Pista Nova" de 

l'Estadi Municipal de Tortosa.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius. La proposta 684 

contempla el que fa referència a la pavimentació 

de la pista

270 TORTOSA
Desde la plaça Tortosi absent 

fins c/Solsona

Arranjament vorera c/ Barcelona des de el tram plaça Tortosí absent fins c/ 

Solsona

No és una inversió. Es una actuació de 

manteniment que es preveu executar en aquest 

exercici

272 TORTOSA estadi municipal Tortosa
Canviar tot el tartà de la pista d'atletisme per un nou, ja que està en molt mal 

estat. Que sigui d'entrenament i que no sigui el mondo sportflex que hi ha ara. 

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

274 TORTOSA
Remolins, entre la catedral i la 

rotonda del pavelló firal.

Eixamplament de la calçada de l'Avinguda Felip Pedrell, eliminant els 

aparcaments que hi ha al marge dret per tal de donar visibilitat als creuaments i 

afavorir el trànsit de vehicles de gran tonatge que habitualment circulen en 

direcció a Bítem.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

275 TORTOSA

Ferreries, creuament del 

Carrer Amposta amb la 

Carretera de València.

Fer una rotonda al creuament del Carrer Amposta amb la Carretera de València.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

previst pels pressupostos participatius 2018 i, 

probablement, caldria afectar béns que no són de 

titularitat municipal

289 TORTOSA En general, en toda la ciudad

Mas control por parte de la policía local, pidiendo documentación a las personas 

que no cumplan las normas elementales de comportamiento cívico, propias de 

nuestra sociedad, y que haya sanciones reales, de lo contrario el trabajo seria 

inútil.

No és una inversió

293 TORTOSA

Vorera que envolta l'Estadi 

Municipal de Ferreries 

(Avinguda Marcel.lí Domingo) 

en direcció a l'Escola Ferreries

"Camins escolars nets, amplis i accessibles": Tallar i podar els xiprers que 

envaeixen la vorera que voreja l'Estadi Municipal de Ferreries (Avinguda Marcel·lí 

Domingo) en direcció a l'Escola Ferreries ja que cada cop és més difícil la 

circulació i el pas dels vianants famílies i escolars que van a l'Escola.

No és una inversió. Es tracta d’una actuació de 

manteniment. Es dóna trasllat al departament de 

manteniment

312 TORTOSA carretera simpàtica Neteja de contenidors i voltans No és una inversió

313 TORTOSA plaça de l´ajuntament pavimentar, posar jardineres..... fer acollidora 
El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

316 TORTOSA
Rambla Catalunya i Avinguda 

Colom
Enllumenat de la Rambla Catalunya i l'Avinguda Colom.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim. 

Hi ha propostes més concretes com la 12 i la 501
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317 TORTOSA Carrer Tarragona

Jardí malmès al carrer Tarragona, davant del Banc Sabadell. Plantes arrencades i 

brutícia (ampolles, bosses, papers...). Més arbres al parc Lluís Companys i al 

barri de Ferreries en general, on han mort molts arbres i on se n'ha plantat cap en 

substitució d'aquests. Molts arbres a l'entrada de Tortosa, correcte, però a 

Ferreries cal millorar les zones verdes, poques i massa sovint mal cuidades. Poda 

d'arbres inadequada que maltracta l'arbre.

No és una inversió. Es dona trasllat al departament 

de manteniment.

323 TORTOSA Pont Vell

Canviar la llum del Pont Vell! De nit es  veuen ratlles rojes i verdes que molesten 

moltíssim a la vista. Posar-les blanques o un color que No molesti tant. Conduint 

és també molt molesto! 

No és una inversió. S’informa al departament de 

manteniment per tal que es realitzin les 

comprovacions i els ajustos que puguin resultar 

necessaris en la configuració del sistema

330 TORTOSA tota tortosa

Ja que estem a les portes d'un aconteixement esportiu molt important a la nostra 

ciutat com és el World Sports Games, caldria augmentar i actualitzar els carrils 

bicis de la nostra ciutat. Dic augmentar, perquè cal millorar i molt, el carril bici que 

va des del centre de tortosa fins l'estadi (eix central de l'esdeveniment). Els ja 

existents cal remarcar-los, repintar-los i donar-li visibilitat.

Genèrica. Hi ha propostes més concretes en la 

mateixa matèria com la 5, 360, 672, ...

337 TORTOSA
C/ Teodor González, entre 

d'altres. 
Revisar tapes de serveis dels vials. Algunes es veuen malmeses. No és una inversió

338 TORTOSA
Aparcament del Mercat de 

darrere del Parc. 

L'aparcament per als venedors del Mercat que hi ha darrere del Parc, quan no és 

horari de mercat es podria aprofitar per al públic en general.

Simplement canviant els horaris del cartell que hi ha. 

No és una inversió

340 TORTOSA Rambla Felip Pedrell

Reurbanització de la Rambla Felip Pedrell: eixamplar les voreres, ja que és un 

lloc de molt de pas i alguna zona és molt estreta; reordenament de parades de 

bus, no cap bé, quan plou no drena bé el carrer i hi ha molts bassals, entre 

d'altres coses a millorar. 

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

342 TORTOSA Castell de la Suda

Ficar unes escales automàtiques o ascensor per a pujar al Castell de la Suda. És 

un dels llocs més visitats i per a accedir a peu té un accés dolent, i per a gent 

gran pitjor. 

L'actuació afecta espais o béns que no són de 

titularitat municipal. El cost superaria l'import 

màxim
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364 TORTOSA Tota la ciutat

Pagar la factura de la llum a Som Energia. Tortosa lluita per lo Riu, pues també 

tindríem que lluitar per que l'enllumenat públic fos totalment d'energies 

renovables. Som Energia és una cooperativa catalana que sols treballa amb 

energies verdes.

No és una inversió. Els subministraments no són 

inversió

365 TORTOSA

Retirada del monument franquista que hi ha el mig del riu.

El motiu es tornar la dignitat a Tortosa i mes després del 1 d'octubre del 2018.

Complir al la llei de memòria històrica a provada per el Parlament de Catalunya.

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.

366 TORTOSA
C/ Hospitalet del Barri de 

Remolins

Ampliació de l'amplada del c/ Hospitalet a l'alçada dels números 2, 4 i 6, per fer-lo 

de la mateixa amplada que la resta del carrer, acabant així amb els greus 

problemes d'acumulació d'escombraries i rates que hi ha en aquestes propietats. 

S'haurien de comprar, expropiar o acceptar la donació a l'Ajuntament de les 

propietats del núm. 2, 4 i 6. (Segons el meu parer aquest és un carrer bastant 

transitat per la gent que va a peu a dins Tortosa). Si no es possible aquesta 

actuació, encara que no és una inversió, demano instar als propietaris a netejar i 

tenir en condicions les seves propietats, sobretot la 2 i 4).

L'actuació proposada afecta bens o espais que no 

són de titularitat municipal.

367 TORTOSA Poliesportiu de Remolins

Construcció d'un petit magatzem esportiu de 8x3 metres amb uns 3 metres 

d'alçada. Aquesta edificació per a la pràctica esportiva:

- No supera el 5% de la superfície total de la zona verda

- No supera els 7 metres d'alçada màxima permesa

- No limita el recorregut intern ja estaria situada entre la pista i la porta d'accés de 

dalt

- No perjudicaria l'arbrat, ja que no queda afectat cap dels pins que hi ha

No es considera d'ús general

368 TORTOSA
C/ Cavaller de Gràcia al Barri 

de Remolins

Obertura del C/ Cavaller de Gràcia per connectar-lo en lo Platge (Aquesta part de 

barri està molt encaixonada i aquesta actuació facilitaria l'accés de les 

ambulàncies i bombers en cas que fos necessari)

L'actuació afecta espais o béns que no són de 

titularitat municipal. El cost superaria l'import 

màxim
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373 TORTOSA

pas entre la raval de la llet i el 

temple pel canal en front 

mossos esquadra.

Adequació del pas entre Sant Llàtzer (en front avinguda Canigó en carrer 

Puigcerdà)  i el temple (passeig en front mossos esquadra) creuant la via del tren 

i el canal. Moltíssima gent del barri (incloent nens i avis que van sols) utilitzen el 

"pas" que hi ha en front dels mossos d'esquadra per creuar del temple a Sant 

Llàtzer o a la inversa (d'aquesta forma no els hi toca donar tota una volta fins la 

passarel·la o el pont de Tirant lo Blanc). Crec que seria possible adequar-la per 

benefici del habitants i fer-ho de forma mes segura que la actual:

1.  Instal·lant un pas a nivell amb barreres per a que la gent no pugues creuar a la 

arribada o sortida de trens

2.  Anivellar el pontet del canal a la altura de la via i en aquest cas, del pas a 

nivell anteriorment citat.

3. Perllongar el pas des de el pontet del canal fins que arribes a la zona del 

passeig en front mossos esquadra i allí obrir un pas de vianants per a que no 

toques saltar la barrera que hi ha per als regants. 

D'aquesta manera evitaríem:

- caigudes al saltar el tancat del passeig

- riscos a l'hora de creuar la via del tren

- La gent no podria passar per la vora del canal i evitaríem tant el risc de caiguda 

com l’obtenció de l’aigua del mateix

I ens beneficiaríem de:

Que la gent continuï passant per allí però d’una forma més segura.

Es una zona molt transitada, tant per veïns com per nens i adolescents que 

creuen per anar als seus respectius col·legis o be a l'institut.

Aquesta actuació no és susceptible d'execució en 

el marc dels pressupostos participatius atès que 

afecta a béns o espais que no són de  titularitat 

municipal (ADIF, Comunitat de Regants, …)

379 TORTOSA Tortosa Limpiar las calles de los lazos amarillos y esteladas No és una inversió

380 TORTOSA Tortosa
Limpiar las fachadas de pintadas independentistas y a favor de liberar los 

políticos presos
No és una inversió

381 TORTOSA Tortosa Quitar los carteles de políticos presos de las fachadas de entidades públicas No és una inversió

382 TORTOSA Tortosa Local per a entitats sense ànim de lucre per una atenció sociosanitària.
La cessió d'un local de titularitat municipal no és 

inversió

386 TORTOSA

Carres Sant Blai al costat del 

mini Bar, on actualment hi han 

escales que donen accés al 

barri del Garrofer

Accés a l'hospital Verge de la Cinta amb escales mecàniques des del carrer Sant 

Blai enfront del Mini Bar, substituint les actuals que donen també accés al barri 

del Garrofer

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius
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390 TORTOSA Barris de Tortosa

Que els camions i camionets de les escombraries, en hores punta, com per 

exemple de 8'30 a les 9h (hora d'anar al cole...) s'abstinguin d'obstaculitzar el 

trànsit. 

No és una inversió

394 TORTOSA

Voreres malmeses per 

aparcar-hi damunt i arrels 

d´arbres a la zona de 4 

Camins. Voreres compreses 

entre C-12, Avinguda Ports de 

Beseït i C  Ramon Llull

Restauració de desperfectes a voreres  de la zona de 4 Camins
No és una inversió. Es dona trasllat al departament 

de manteniment

395 TORTOSA

Zones verdes de Plaça Àusias 

March i Rambla de Pompeu 

Fabra

Restauració de fmobiliari urbà, vegetació degradada i ferm al Parc de 4 Camins.

( Reposar les papereres que s'han trencat, restaurar cartelleria gossos, reposar 

ferms de grava , neteja de males herbes, retirada de palmeres mortes i 

replantació de nous arbres allà on han mort, millora de zona parc infantil i 

cartelleria especificant la prohibició de fer "botellón" o ús del parc infantil fora 

d'edat indicada. )

Les papereres estan previstes al plec de la licitació 

del servei que s'està tramitant. La senyalització 

està inclosa a la proposta 200. La resta de 

conceptes no són inversió

396 TORTOSA Tortosa
Más zonas verdes, más paperas, más luz, más limpieza, más seguridad, más 

comercio, más fuentes de agua, algun baño auto limpiable 
Massa genèrica

399 TORTOSA a tota la raval de st Llàtzer

canviar els containers de basura que hi ha actualment a la raval de llet per 

containers soterrats. 

El cost estimat de l'actuació en l'àmbit expressat 

supera l'import màxim dels pressupostos 

participatius

404 TORTOSA

Plaza de l´absis Detras de la 

Catedral de Tortosa, Barri 

Castell

Eliminació de les barreres arquitectòniques de la plaça de l'absis de la catedral 

que dificulten i fan difícil l'accés als habitatges del barri Castell això facilitaria una 

millora en la qualitat de vida dels veïns d'aquesta zona

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

405 TORTOSA

Barri Castell, Carrer dels 

Capellanas, Pujada Castell y 

San Ferlip Neri de Tortosa

Netejar tota la zona que hi ha entre Carrer dels Capellans i Pujada del Castell i 

Sant Felip Neri, actualment plenes de herbes, runes i escombraries, no es pot 

permetre que es trobi en tal estat d'abandó per part de l'Ajuntament de Tortosa 

des de fa tants anys

No és una inversió
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406 TORTOSA Calle benifallet, tortosa Arreglar cableado que cuelga y ponerlo pegado a la pared. 
La mateixa persona ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

407 TORTOSA Tortosa Que cuadren los horarios del L3 con la lanzadera. 
La mateixa persona ha fet més de 3 propostes. 

Aquesta no entraria

408 TORTOSA

Avinguda generalitat, carrer 

Sant Blai, tota Tortosa en 

general

Més mobiliari urbà com papereres i bancs, és important mantenir la ciutat neta

Les papereres estan previstes al plec de la licitació 

del servei que s'està tramitant. Respecte als bancs 

hi ha propostes concretes que ja ho contemplen 

com les 111, 113, 444, 541, 578

409 TORTOSA Millorar les instal·lacions de la gossera Municipal
Indefinida, i no s’ha pogut contactar amb el 

proposant per concretar-la

412 TORTOSA
A considerar pels tècnics o la 

corporació municipal

Col·locar una bandera de Tortosa, onejant en un màstil, a algun lloc visible de la 

ciutat. Clar homenatge a la capital de les Terres de l’Ebre.
No és una inversió

418 TORTOSA Cas antic

Tot i no ser de plenes competències municipals, si que teniu la vostra part de 

responsabilitat, em refereixo a les previsions de millores a l'HTVC, són una 

barbaritat, tot per no donar llum verda al Nou Hospital 

No és competència municipal

420 TORTOSA Plaça Unió Sant Llatzer

Arranjament plaça unió 

Manises

No és una inversió. Es trasllada la informació al 

departament de manteniment

424 TORTOSA Ampliació, modernització i creació de nous parcs infantils
Genèrica. Hi ha propostes concretes en la mateixa 

matèria com la 13, 32, 39, 60, 175, 251, 492, 755

426 TORTOSA Raval de la llet

Millorar les passareles de la raval de la llet que creuen la via del tren. Ja que, he 

passat moltes vegades amb la meva filla petita i es un perill, perquè la valla de 

protecció no arriba fins al final i per alli pot caure un nen.

No susceptible d'execució en l'àmbit dels 

pressupostos participatius atès que afecta a béns 

que no són titularitat de l'Ajuntament

427 TORTOSA Espai Jove Augmentar serveis oferits per l’espai jove No és una inversió

431 TORTOSA Vora riu

Establiment d'un lloc clarament indicat per als autocars turístics, evitant els 

colapses que es produeixen en ocasions, donant facilitats tant per als visitants 

com per als ciutadans. Es una questió més a més, d'imatge i correcta organització 

per a la ciutat

No és una inversió

432 TORTOSA Call Jueu

Rehabilitació i dinamització aprofitant la cercanía del campus universitari i 

utilització pública de espais rehabilitats com l'antiga sinagoga del carrer major de 

Remolins, i establiment d'un circuit turístic visitable amb indicacions adients.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

i seria una actuació que comprometria despesa 

futura
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433 TORTOSA Riu

Tirar al riu (ja que no es sap qui té la titularitat del mateix i ningú vol fer-se 

responsable) la ferritja que hi ha sobre la pilastra de la pasarel.la (i si algú la vull, 

que vingui a recollir-la), i posar una pasarel.la lleugera que possibiliti el pas de 

vehicles lleugers entre Paiolet i Ferreries, així com peatons. Això es el caldria 

haver fet abans de dilapidar els nostres diners en una obra faraònica al pont de l' 

estat que no serveix absolutament per a res.

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.

436 TORTOSA Passeig de Ribera
Una parada de BUS prop de l'Àrea d'Autocaravanes de la línia que uneix el nucli 

antic i històric
No és una inversió

438 TORTOSA Magatzem brigada municipal
Parc solar de plaques fotovoltaiques sobre el magatzem municipal de la brigada 

municipal per produir electricitat. (Conveni amb Somenergia.cat o similar)

No és un servei públic. Es tractaria d'una iniciativa 

econòmica, fora de l'àmbit dels pressupostos 

participatius

440 TORTOSA Àrees d´espai Caní de la ciutat 
Convertir el terrenys de les àrees d'Espai caní els terrenys de terra, no de gespa 

com són ara alguns d'ells.

No és una inversió. Es trasllada al departament de 

manteniment

443 TORTOSA Av. Generalitat
Ampliar les voreres de l'Avinguda Generalitat davant el mercat Municipal fins a 

l'altura del parc municipal, incloent carril bici.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

448 TORTOSA
Carrer la Ràpita amb carrer 

Pina

Manca un pas de peatons per al accés al Mercadona, ideal que fos al accés al 

pàrquing descobert.
No és una inversió

450 TORTOSA

Avinguda Canigó: Desde la 

estación de trenes al carrer 

Verge de la Petja

Dar continuidad al carril bici desde la estación (calle Barcelona) por la avenida 

Canigó para poder acceder al Instituto Despuig e incluso seguir hasta el final de 

la avenida. Es una vía que es utilizada con asiduidad por alumnos del instituto 

que en las horas de entrada y salida utilizan tanto la avenida Canigó como sus 

aceras con el consiguiente peligro para los mismos usuarios de la bicicleta así 

como para los peatones y conductores que circulan por la zona. Habría que 

pacificar (zona 30) la primera parte desde la estación hasta algo antes de la 

rotonda y después pintar un carril bici que pasara por la zona derecha (hacia el 

colegio) de la avenida Canigó colindante con el canal evitando de esta manera 

los cruces con las diversas calles de la avenida. 

La proposta no es pot valorar ni executar en 

aquest moment atès que afecta a un àmbit en el 

qual està pendent la realització d'un estudi de 

reordenació del trànsit que condicionarà 

necessàriament la ubicació i execució del futur 

carril bici

451 TORTOSA

Zona plaza Pont de Pedra y 

zona estación de trenes(paso 

cebra hacia las escaleras de 

acceso al Seminario)

Mejoras de movilidad diversas:

- Reubicar el paso cebra del final del C. Nou del Vall al llegar a la Pl. del Pont de 

Pedra de manera que esté en la plaza misma dado que la mayor parte de los 

peatones se dirigen hacia el C. de la Rosa y no se facilita este paso al estar 

situado el paso cebra 3-4 metros más hacia el interior de la C. Nou del Vall.

- Retirar o reubicar el panel de anuncios en la confluencia del C. Ronda Reus y C. 

Cristòfol Despuig (situado al lado de la fuente) dado que dificulta la visión tanto de 

los conductores como de los peatones que cruzan el paso cebra hacia los 

accesos a las escaleras del Seminari.

No és una inversió. Es trasllada la informació al 

departament corresponent
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453 TORTOSA

Avinguda de l´Estadi 

cantonada amb Carrer de la 

Ràpita. 

Creació d'un pas de vianants a l'entrada dels Horts Urbans Martí Gauxachs. 

Actualment no es disposa de cap pas de vianants per a poder accedir caminant. 
No és una inversió

463 TORTOSA
Centre Comercial: Avinguda 

Generalitat, C  Sant Blai
Reordenar el cablejat públic municipal

Referent a l'estesa del cablejat aeri existent, 

aquestes xarxes són de titularitat de les empreses 

subministradores i no és competència municipal. 

En tot cas, en les actuacions urbanístiques que es 

realitzen, l'ajuntament vetlla per l'adequat 

tractament d'aquestes infraestructures.

475 TORTOSA

Passeig Joan Moreira, Carrer 

Sebastià Joan Arbó, Carrer 

Rosa Maria Moles

Millora de la xarxa de sanejament a la zona de Vora Parc i nivellació de paviment. 

Quan plou s'omplin els carrers de bassals i resulta complicat anar a peu per allí.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

476 TORTOSA Carrer del Sol, Carrer Ginestar

Promoure que els bars i cafeteries mantinguin netes les seves terrasses i el seu 

tros de vorera. Que les agranen diàriament i freguen. Algunes estan plenes de 

burilles de cigarreta i escopinades.

No és una inversió

477 TORTOSA Estadi municipal
Construir accesos per discapacitats i per vehicles de nadons al estadi municipal 

Joan Otero i pista de atletisme

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius atès que 

comportaria la modificació de la graderia per poder 

adaptar-la

479 TORTOSA parc  Teodor Gonzalez Recuperar el funcionament de la font d´accès al parc municipal No és una inversió

481 TORTOSA

Portar empreses que donen feina a la gent de Tortosa...está morta!!! Si no hi han 

feines i sous dignes per la gent , no es mou ni el comerç ni res! Tenim un entorn 

preciós, però d' això no es viu! I no tothom és funcionari...a part de que moltes 

families fem un esforç per donar als nostres fills uns bons estudis i després tenen 

que marxar per buscar- se la vida...al final quedarem 4 gats , vells i pobres! 

No és una inversió

482 TORTOSA En general Posar mes fonts per tota la ciutat
Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria 

com la 111, 174

496 TORTOSA
Carrers Alfara de Carles, 

Travessia Joan Monclús, Bot

Creació d'una zona de vianants a Ferreries. Es tracta d'unir la plaça del Mestre 

Monclús amb la plaça del Grup Germans Cruells, convertint en zona de prioritat 

invertida un tram del carrer Alfara de Carles (entre el carrer Hernán Cortés i el 

carrer Tarragona) i el carrer Bot. La zona de vianants també podria incloure el 

carrer Travessia de Joan Monclús, així com la renovació de la vorera del carrer 

Tarragona.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius
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497 TORTOSA Rambla de Catalunya.
Renovació i enjardinament de les voreres de la Rambla Catalunya, al barri de 

Ferreries.

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

500 TORTOSA
Avingua Marcel·lí Domingo 

(eix de l´Ebre).

Instal·lació d'unes rampes a la passarel·la de davant de l'escola Ferreries, per 

facilitar l'accés al centre i la mobilitat a l'avinguda Marcel·lí Domingo.

L'actuació afecta espais o béns que no són de 

titularitat municipal

502 TORTOSA Plaça Agustí Querol Evitar que es formin bassals a la plaça Agustí Querol 

No és una inversió. Ja s'ha actuat en aquest àmbit. 

Es dona trasllat de la informació al departament de 

manteniment

506 TORTOSA
Cruïlla carrer Amposta i 

Carretera València

Construcció d'un pàrquing de superfície al carrer Amposta de Ferreries, cruïlla 

amb Carretera de València. Aprofitant els terrenys buits d'on estava ubicada 

l'empresa Pinsos Dertosa. Establir un conveni amb l'actual propietari.

Aquesta actuació no és susceptible d'execució en 

el marc dels pressupostos participatius atès que 

afecta a béns o espais que no són de  titularitat 

municipal

508 TORTOSA Arreu de la ciutat Manteniment dels parcs infantils No és una inversió

509 TORTOSA A la majoria de bars Neteja, als bars obligar a tenir cendrers fora per als clients No és una inversió

512 TORTOSA Tortosa Adaptar totes les voreres de la ciutat per millorar l'accessibilitat

Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria i 

zona i que, per import, sí que entren dintre l'àmbit 

dels pressupostos participatius com les 371, 561 i 

780

518 TORTOSA Plaça del Temple Arreglar carreteres i carrers
Indefinida. Hi ha altres propostes més concretes 

en la mateixa matèria

524 TORTOSA Barri Sant Llàtzer Arreglar els gronxadors del parc
No és una inversió. Es trasllada la informació al 

departament de manteniment

525 TORTOSA Barri Sant Llàtzer Pintar els passos de vianants del carrer Barcelona
No és una inversió. Es trasllada la informació al 

departament de manteniment

537 TORTOSA Espai jove Kick Boxing, Tenis Dades de contacte incorrectes

539 TORTOSA

En el casco antiguo de 

Tortosa, o en los barrios 

cercanos. Pues no hay nada 

para los jovenes

Un centro donde los jóvenes puedan participar en actividades diversas, así como 

disfrutar de un espacio donde también puedan hacer deporte con un mini 

poliesportiu por el espacio

Una actuació com la proposada compromet 

despesa futura de manteniment i gestió. El cost 

estimat de l'actuació supera l'import màxim dels 

pressupostos participatius
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543 TORTOSA Camí de Prades Ampliació camí de Prades
No és executable a curt termini atès que afecta a 

bens o espais que no són de titularitat municipal

548 TORTOSA
Parc municipal Teodor 

Gonzalez

Transformació del Parc municipal Teodor González, projecte integral de 

transformació

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius. Ampliaria la 149

549 TORTOSA C Vergès Paulí
Col·locar una pilona al c/Vergès Paulí per impedir que els cotxes estacionin a 

l'espai reservat per a les motos

Aquesta demanda es trasllada a Policia Local 

perquè programin intervencions policials per 

estacionaments indeguts

556 TORTOSA
Barri Temple. Faroles zona 

escola Temple
Millora il·luminació carrers

Inconcreta. Hi ha propostes concretes en la 

mateixa matèria

559 TORTOSA
Un dels pavellons del Museu 

de la ciutat

Construcció d'un centre d'interpretació històrica dels fets de la guerra civil a la 

població de Tortosa

El cost estimat supera l'import màxim. Per ampliar 

el Museu s'ha de rehabilitar el pavelló annex a la 

sala d'exposició permanent. Compromet despesa 

futura.

563 TORTOSA Tortosa centro Lugar cubierto publico para estar pasando el rato

No és concreta. Hi ha propostes concretes en 

materia d'ombra a espais públics com: 14, 241, 

683, 728

564 TORTOSA Carrer de les Esplanetes Pipican / Parque infantil

Aquesta actuació no és susceptible d'execució en 

el marc dels pressupostos participatius atès que 

afecta a béns o espais que no són de  titularitat 

municipal

569 TORTOSA C  Artur Anguera Vallés Reparar els sots de la calçada davant del Restaurant Asiàtic
No és una inversió. Es trasllada la informació al 

departament de manteniment

570 TORTOSA C  Artur Anguera Vallés Reparar la vorade de davant del Restaurant Asàtic
No és una inversió. Es trasllada la informació al 

departament de manteniment

582 TORTOSA Ferreries Les piscines municipals Indefinida

591 TORTOSA
Al costat on vagi bucs 

d´assaig previst
Sala de concerts amb escenari i tapat el sostre

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius. Una sala de 

concerts requereix una inversió que supera en 

escreix la disponibilitat econòmica prevista

592 TORTOSA Pels camins de Tortosa Posar més contenidors

Inconcreta. Es troba en licitació el nou contracte 

del servei de recollida i gestió de residus sòlids 

urbans.
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593 TORTOSA Per tot arreu Posar més vàters públics

Inconcreta. Indicar que aquesta actuació 

comprometria 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.

594 TORTOSA Parc Teodor Gonzalez Una casa per a gent sense recursos que no tinguin diners

Una actuació com la proposada compromet 

despesa futura de manteniment i gestió. La 

ubicació no és compatible amb l'ús proposat

598 TORTOSA Barri de Sant Llatzer
Creació d'una nova zona d'esbarjo (zona verda, jocs infantils, lleure, al barri de 

Sant Llatzer

No es concreta la ubicació. Hi ha propostes 

concretes al mateix barri com la 78, 612, 251, 755

599 TORTOSA
Barri Sant Llatzer, solar 

enfront Institut
Instal·lació al barri d'una piscina municipal

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

600 TORTOSA
enfront Institut C Rubí Barri 

Sant Llatzer
Zona Verda solar enfront Escola Sant Llatzer Institut Cristofol Despuig

Afecta espais o béns que no són de titularitat 

municipal. Els terrenys que es proposen formen 

part d’un Polígon d'actuació no desenvolupat

605 TORTOSA Parc Països Catalans Arreglar els vàters i que estiguin oberts per les tardes No és una inversió

618 TORTOSA tota Tortosa Nova xarxa de clavegueram
El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

619 TORTOSA Subvencions al comerç de Tortosa per poder obrir nous i els que estan no tanquin
No és una inversió. Les subvencions i ajuts no són 

inversions

640 TORTOSA Monument riu Reinterpretació monument riu d'acord amb el mandat de la gent

No entraria en l'àmbit dels pressupostos 

participatius en tant en quan primer cal determinar 

qui té la competència per actuar. La reinterpretació 

del monument és una acció que comprèn diferents 

actuacions fins a l’execució final. En aquests 

moments no està en cara en fase d’execució 

d'inversions.

648 TORTOSA

Jardins lateral del pont del 

Bimilenari, carrer Mossen 

Manyà. Està fatal!!

Millora i repoblació amb vegetació i arbres, flors etc i neteja de l'espai. Posar 

bancs també

Afecta a espais o béns que no són de titularitat 

municipal (Generalitat de Catalunya)



37 #TortosaParticipa      www.tortosa.cat

PRESSUPOSTOS

PARTICIPATIUS
QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES?

ID NUCLI UBICACIO PROPOSTA MOTIUS NO VALIDACIÓ

649 TORTOSA
Per places i espais adeqüats 

de tota la ciutat
Posar "escultures del vent" com a Lanzarote. Escultures mòbils per acció del vent

Es un suggeriment però que no indica una 

actuació concreta que es pugui valorar.

650 TORTOSA
Plaça Barcelona. Davant del 

Mercat municipal
Reestructuració amb arbres i flors i bancs. Hi ha manca de tot.

Es tracta d'un espai dissenyat per a l'ús en 

diferents esdeveniments amb concentració de 

persones (actes lúdics, festius, fires, campanyes, 

etc). La introducció de vegetació i més mobiliari 

urbà afectaria aquests usos

656 TORTOSA En general a tots els nuclis Més transport públic No és una inversió

657 TORTOSA Sant Llàtzer Regular l'invasió de les voreres de taules del bar. No deixen passar. No és una inversió

663 TORTOSA Ferreries Habilitar espais per jugar els nens/es (estadi sempre tancat)
Hi ha propostes concretes en la mateixa matèria 

com la 299, 13, 60

664 TORTOSA Places tortosines Places amb xorros d'aigua per refrescar-nos a l'estiu (no tenim piscina)
El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

665 TORTOSA
C. Verge de la petja, Sant 

Llàtzer, Tortosa
Reparació vorera per altissim risc de caiguda!!!!

No és una inversió. S'està actuant des de l'àmbit de 

manteniment en aquesta zona

673 TORTOSA Plaça Ajuntament Treure la font de la plaça de l'Ajuntament
No és una inversió. La retirada/enderrocament d'un 

bé no es pot considerar com a inversió

675 TORTOSA
Zona Decathlon fins gasolinera 

low cost
Zona d'oci, construcció i arranjament de locals i aparcaments

No susceptible d'execució atès que afecta a béns 

que no són propietat de l'Ajuntament

679 TORTOSA Plaça carrilet Porterías pequeñas para los niños

Per les característiques de la ubicació proposada i 

l'ús que se'n fa no es considera viable l'execució de 

la proposta

685 TORTOSA
Pista nova, Estadi municipal de 

Tortosa
Cobriment de la pista, per quedar semi-oberta

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

688 TORTOSA Temple Pista de futbol
Indefinida. Hi ha propostes concretes en la mateixa 

matèria com la 10, 299, 319, 612, 684

690 TORTOSA Manolitos
Traslladar el xiringuito de la pl.Banys davant de la casa/xalet que ho va autoritzar. 

Si no tenen pressupost m'ofereixo a col·laborar amb vostés en lo que pugue.
No és una inversió

699 TORTOSA Plaza Alfonso XII Arreglar baldoses
No és una inversió. Es trasllada la informació al 

departament de manteniment
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700 TORTOSA
Hospital Residencia Verge de la 

Cinta
Escales de la pujada a la Costa de St Juan

El desnivell existent al punt indicat no permet traçar 

un pendent més suau. No obstant indicar que hi ha 

altres traçats amb un pendent més suau com són el 

que s'inicia al carrer del Fonoll i fins i tot el que va 

per la pujada de Sant Francesc de Sta. Clara. La 

proposta 386 va en la mateixa línia però indicant l'ús 

d'escales mecàniques

712 TORTOSA Tortosa

"Tortosa neta“. Actuació envers la brutícia generalitzada de la ciutat:

1) Campanya educativa/sensibilització. LLOC:  Mitjans informatius, cartells, 

col·legis, esdeveniments

2) Instal·lació de més papereres. LLOC: per tots els barris.

3) Multes a les persones que deixin plàstics a la via publica. LLOC: Impliquen 

vigilància i fer-les efectives.

Les campanyes de conscienciació i sensibilització 

envers la corresponsabilitat de tothom per al 

correcte manteniment de neteja de l'espai públic 

són absolutament necessàries. Malgrat això no 

tenen la consideració d'inversió, per la qual cosa 

estan fora de l'àmbit d'aquesta edició dels 

pressupostos participatius. Indicar que en el nou 

contracte d'aquest servei que s'està tramitant es 

preveu la realització d'aquestes tasques de 

conscienciació. En el mateix contracte també es 

preveu la instal·lació de papereres.

713 TORTOSA

C Pescadors, c carbó, c la sang 

i tram petit vorera Avgda. 

Generalitat

"Tortosa segura. Substituir la pavimentació dels carrers per altre material que no 

rellisqui quan plou (està molt perillós!!!)

El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius

714 TORTOSA
Vora del riu (zona parc Lluis 

Companys)
"Tortosa verda“. Repoblació d'arbres grans...Alguns arbres antics s'han mort. No és una inversió

722 TORTOSA Barrio Santa Clara Desarrollo de una economia social y una economia basada en recouros No és una inversió

723 TORTOSA Barrio Santa Clara

Investigación comunitario sobre los 17 objetivos Global hacia sostenibilidad UE. 

Desarrollo de los objetivos de CADS Cataluña Agencia Desarrollo Sostenible

ACCD - Agencia Catalana para la Cooperación y el Desarrollo

ECAT 2020

No és una inversió



39 #TortosaParticipa      www.tortosa.cat

PRESSUPOSTOS

PARTICIPATIUS
QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES?

ID NUCLI UBICACIO PROPOSTA MOTIUS NO VALIDACIÓ

735 TORTOSA Tortosa Un parc per a gossos
Genèrica. Hi ha propostes que la concreten com la 

285, 441, ...

736 TORTOSA Tortosa i Barris Donar els suministros basics a les persones en ingressos per baix del SMI

No és una inversió. Des del departament d’acció 

social es gestionen programes de suport als 

col·lectius més desafavorits.

737 TORTOSA A les empreses del ajuntament Mes llocs de treball per persones discapacitades No és una inversió

738 TORTOSA A tota la ciutat i barris Més plaçes d'aparcament per discapacitats i personalitzar. No és una inversió

740 TORTOSA Ferreries Que arreglen millor l'Hospital Indefinida. No ha estat possible contactar

744 TORTOSA
C  Argentina al davant del 

col·legi consolació

(Eliminar aparcaments) Habilitar el tram del c/Argentina com a zona escolar per 

facilitar que els pares puguin deixar i recollir els seus fills evitant perills i retencions 

de trànsit

No és una inversió. Es trasllada el suggeriment al 

departament corresponent.

752 TORTOSA Centre Temple Circuit urbà per correr

Indefinida. Existeixen circuits urbans senyalitzats 

com per exemple a la vora del riu fins a la 

universitat, a la vora del canal a la zona dels portals 

de ciutat i al parc municipal

756 TORTOSA SAnt LLatzer
Per higiene: Eliminar els coloms que cada vegada son mes i embruten les nostres 

cases
No és una inversió

757 TORTOSA SAnt LLatzer Un ascensor per poder pujar el pont que creua les vies i el canal
El seu manteniment i vigilància les 24h compromet 

despesa futura

760 TORTOSA

Bajo el deposito de agua 

Municipal en Mig Camí enfrente 

de la cas de Sr. Chavarria( de 

la Hife Club de Rem)

Poner un acceso para los bomberos a coger agua del deposito para apagar rápido 

fuegos en nuestro campo.

Aquesta actuació entra dintre de l'àmbit funcional de 

l'empresa municipal de serveis públics qui actua 

seguint la normativa i criteris del Cos de Bombers 

de la Generalitat

771 TORTOSA Parque Que cada diumenge es faci una actuació No és una inversió

776 TORTOSA Escoles púbilques de la ciutat. Obrir els patis de les escoles a les tardes i caps de setmna per fer esport No és competència municipal

778 TORTOSA Tortosa Que arreglen més les carreteres Indefinida

779 TORTOSA Remolins Que arreglin millor Remolins
Indefinida. Hi ha propostes concretes al mateix barri 

com la 474, 10, 11, 51, 319, 115, 360
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782 TORTOSA Barri del temple Substituir per contenidors soterrats o renovar els contenidors de brossa

La renovació ja està prevista al nou contracte del 

servei de recollida de residus sòlids urbans que 

s'està tramitant. El cost de soterrament a tot el 

Temple supera l'import màxim. Hi ha propostes 

acotades al mateix barri com la 68, 510, 555

785 TORTOSA Solars publics en espai urbà Solars públics dins espai urbà. Àrees de descans, esbarjo i espai verd.
Indefinida. Hi ha propostes concretes respecte 

esbarjo, jocs, esports i places

786 TORTOSA
C Cervantes a l´altra vorera de 

la UNED
Crear més aparcaments per a moto No és una inversió

787 TORTOSA Estacio de renfe Ampliació de la via verda des de l'estació de trens
Indefinida. Hi ha propostes concretes en la mateixa 

matèria com la 468, 5, 360

788 TORTOSA Av. Generalitat Millorar els desaigües a la zona de la baixada de la simpatica.
El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim 

dels pressupostos participatius
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140 REGUERS Al poble 
Posar un agutzil, o algun tipo de vigilància, el mobiliari urbà estaria en més bon 

estat de conservació
No és una inversió

142 REGUERS El poble en general
Posar més vigilància al poble, lo poc civisme d’alguns afecta a tota la població i al 

mobiliari urbà
No és una inversió

185 REGUERS Carrers Enllumenat Inconcreta

222 REGUERS
Tram que passa pel terme 

municipal del Reguers
Arrendament del camí vora canal al reguers

No és susceptible d'execució atès que el camí 

afectat no és de competència municipal. No obstant 

hi ha una actuació programada per part de 

l'administració competent

328 REGUERS Carrer Sant Llorenç Pavimentació del carrer Sant Llorenç 
El cost estimat supera l'import màxim dels 

pressupostos participatius

464 REGUERS Carretera dalfara Ficar un baden pera peatons al començament del poble al final de la costa del pont
No és competència municipal. La carretera afectada 

és titularitat de la Diputació de Tarragona

483 REGUERS Tot el poble
A m'agradaria vigilancia als Reguers, hi ha una mica de vandalisme.

No és una inversió

621 REGUERS Tot poble Arranjament voreres Inconcreta

622 REGUERS pista ball estiu Cobriment en lona pista ball
El cost estimat supera l'import màxim dels 

pressupostos participatius

623 REGUERS A tota la ciutat Netejar més sovint tots els carrers No és una inversió
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93 VINALLOP Zona poliesportiva Vinallop Instal·lar algun mòdul de Sakte (un halfpipe) a la zona poliesportiva de Vinallop. 
El cost estimat supera l'import màxim dels 

pressupostos participatius

265 VINALLOP
Descampat de la zona 

poliesportiva
Instal·lar una zona "pipican"

Afecta béns o espais que no són de titularitat 

municipal. No s'ha pogut concretar altre lloc on 

instal·lar aquest equipament

346 VINALLOP
Carrer de les escoles,  

barbacoes

Zona de pícnic amb taules, banquets i sopluig a la zona de les barbacoes del 

poble. 

El cost estimat supera l'import màxim dels 

pressupostos participatius

348 VINALLOP
Pati col·legi públic Divina 

Pastora
Adquisició de 4 jardineres de fusta de 120cm per al pati del col·legi

Aquesta actuació no és susceptible d'execució ja 

que no és competència municipal per afectar a béns 

sobre els que l'Ajuntament no té facultats per 

actuar, ja que la incorporació de nous materials a 

l'Escola és competència de la Generalitat de 

Catalunya

421 VINALLOP

perllongació del C  Migdia i 

perllongació del C  Llevant amb 

Camí del Barranc de Roé.

Condicionar i pavimentar l'explanada que hi ha a en lo que seria la perllongació del 

C/ Migdia i Camí del Barranc de Roé (lloc on s'utilitza d'estacionament per als 

veïns i es troben els contenidors de brossa) ja que els dies que plou es converteix 

en un camp de fang i les pedres petites es troben escampades pels camins 

asfaltats.

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

423 VINALLOP Camí del Barranc de Roé.

Il·luminació que falta del Camí del Barranc de Roé fins aproximadament el dipòsit 

d'aigua ja que em sembla que ja comença el camí particular a pocs metres posant-

hi varis fanals d'enllumenat.

El cost estimat supera l'import màxim dels 

pressupostos participatius

459 VINALLOP
Escola Divina Pastora de 

Vinallop

Canviar la valla que envolta l'escola per una que compleixi la normativa de 

seguretat vigent.
No és competència municipal

487 VINALLOP poliesportiu
cobrir de pareds el poliesportiu la seccio on esta el camp de futbol sala ja que ja 

te el techo...

El cost estimat supera l'import màxim dels 

pressupostos participatius

488 VINALLOP
pas de la carretera per la 

nostra pedania

enllumenat posar mes faroles fins la rotonda per poder tenir mes visibilitat ja que 

fa temps sen van posar unes quantes.

Aquesta actuació no és susceptible d'execució, 

atès que afecta a béns sobre els que l'Ajuntament 

no té facultats per actuar. No és competència 

municipal ja que la gestió és competència de la 

Generalitat de Catalunya

489 VINALLOP arreu del poble arreglar i redecorar les zones ajardinades del nostre poble No és una inversió

703 VINALLOP Vinallop Adquirir motoserra per peo
No es considera d'ús general (es farà amb serveis 

interns)

706 VINALLOP Poliesportiu Vinallop Construir una segona caseta d'obra a la zona esportiva No es considera d'ús general
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193 CAMPREDÓ Cami Font de Quinto
Ficar columpios a Font de Quinto (Campredó),  passa molta gent caminant per la 

vora del riu y del canal, y estaria be també per als veïns.
Àmbit territorial fora dels pressupostos participatius

361 JESÚS Jesus
Jo faria un skate park a Jesús ja que els joves de allí ens toca anar fins la raval 

de la llet.. 
Àmbit territorial fora dels pressupostos participatius

362 JESÚS Jesus Jo faria un parc juntament en un skate park a Jesús igual que el de Tarragona Àmbit territorial fora dels pressupostos participatius
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20 TORTOSA Tota Tortosa Els parkimetres que funcionin amb tarjeta Actuació ja prevista al pressupost

74 TORTOSA
Terrenys de l'Ajuntament o 

fàcilment expropiables

Habilitar un parking nou per a vehicles públic i gratuït a l'entrada de Tortosa en 

terreny públic

Ja s'ha obert al públic, fa pocs dies i de forma 

gratuïta, el pàrquing de l'entrada de Totosa i està 

prevista la construcció d'una zona d'aparcaments a 

Ferreries

86 TORTOSA Vora del riu iluminacio, en lo tram del viena al pont roig

En el tram indicat s'ha renovat l'enllumenat atenent 

a les prescripcions de contaminació lumínica i 

d'eficiència energètica. La proposta 568 fa 

referència a un àmbit més concret del tram indicat

98 TORTOSA Tortosa en general Papeleres als espais publics

Actuació ja prevista al pressupost mitjançant el nou 

contracte de recollida i gestió dels residus sòlids 

urbans que s'està licitant

125 TORTOSA
Rambla Felip Pedrell 

Davant Descarrega i Paiolet

Arreglar la cera de la Rambla Felip Pedrell entre Descarrega i Paiolet. És molt 

perillós per a les persones amb mobilitat reduïda.

La ubicació de l'actuació està dintre de l'àmbit del 

projecte que s'està redactant per a la plaça de la 

Catedral i el seu entorn

146 TORTOSA generalitat Mes escombreries per a reciclar
Ja està previst al plec de la licitació del servei que 

està tramitant-se

148 TORTOSA Carrer Catedral Tortosa
Prendre una decisió per habilitar la zona de restes arquitectòniques de davant de 

la catedral. Fer-ho visible I transitable per als peatons en la mesura del possible.

Actuació ja prevista al pressupost. El projecte que 

s'està preparant en l'àmbit de la plaça de la 

Catedral contempla aquest aspecte

166 TORTOSA Toda la zona

Necesitamos contenedores de recogida de aceite doméstico o bien un punto 

limpio móvil  (furgoneta/camión) que esté cada día de la semana en un barrio 

diferente. El punto limpio de la ciudad se encuentra muy retirado y sólo tiene 

acceso con coche. 

Ja està previst al plec de la licitació del servei que 

està tramitant-se

198 TORTOSA A l'Escola Ferreries Col·locació de contenidors de reciclatge a l'Escola Ferreries
Ja està previst al plec de la licitació del servei que 

està tramitant-se
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257 TORTOSA
vorera darrere del Palau, a 

tocar mateix de la paret

arreglar vorera del darrere del Palau Episcopal, aniria bé fer-la més ampla però ja 

es veu que l'ample de la calçada no donaria per a passar els vehicles en les dos 

direccions; a no ser que estès regulat per un semàfor i es donés pas 

alternativament (no crec que sigui viable degut al trànsit que per allà circula)

La ubicació de l'actuació està dintre de l'àmbit del 

projecte que s'està redactant per a la plaça de la 

Catedral i el seu entorn

298 TORTOSA Barranc Caputxins
Substitució contenidors reciclatge barranc caputxins i asfaltar o pavimentar la 

ubicació dels contenidors

Renovació o reparació especialitzada ja prevista al 

plec del nou contracte i, pel que fa a la millora de 

la base, ja disposa de partida

302 TORTOSA

confluència avinguda de 

Remolins amb rambla Felip 

Pedrell

urbanització de l'aparcament de vehicles situat al costat del Museu. Pavimentació 

del terreny, eliminació dels tres pins que queden i que presenten perill de caure, i 

senyalització dels estacionaments

La ubicació de l'actuació està dintre de l'àmbit del 

projecte que s'està redactant per a la plaça de la 

Catedral i el seu entorn

352 TORTOSA Temple

A la plasa de L'Escola el Temple, que hi ha una part que es tota gespa, on els 

nens despres de surtir de l'escola van a jugar a la pilota i de vegades xafen 

excrements de gossos, podrien fer un pipican com el que hi ha detras de la Nau 

pero no molt gran, aixi els nens podrien jugar millor. 

Actuació ja prevista al pressupost

354 TORTOSA
Ferreries, 4 camins (zona 

dels bombers)

Crear nous llocs d'aparcament, ja que la majoria de vehicles estan aparcats 

damunt la vorera.
Actuació ja prevista al pressupost

403 TORTOSA

Barri Castell, Carrer dels 

Capellans desde plaça d e 

l´absis fins a la pujada del 

castell

Adequació, pavimentació canvi de la il·luminació en Carrer dels Capellans i 

pujada del castell actualment en mal estat així com suprimir trams d'escales 

substituint-les per pendents ded mes facil accés

Actuació ja prevista al pressupost i inclosa en la 

urbanització del carrer Capellans

514 TORTOSA C Barcelona nº 66 Posar més arbres als llocs on els han tallat Actuació ja prevista al pressupost

522 TORTOSA Pel barri de St. Llàtzer Posar més aparcaments per a les bicicletes Actuació ja prevista al pressupost

584 TORTOSA

A tota la ciutat (els que 

estiguin trencats o 

defectuosos)

Canviar els contenidors (la majoria estan trencats)
Ja està previst al plec de la licitació del servei que 

està tramitant-se

629 TORTOSA Al barri de Sant Llàtzer Reforçar els contenidors per que no caiguen
Ja està previst al plec de la licitació del servei que 

està tramitant-se

692 TORTOSA Plaça Espanya C Cervantes Aparcaments per a bicicletes Actuació ja prevista al pressupost
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758 TORTOSA
Cami Torre Vidal (Cami 

número 7 de Sant Llàtzer)

Es muy necesario a colocar dos señales de trafico de (20) antes y después de la 

curva donde hay la casa de Dr. Caballero número 80. Donde hay un aumento de 

trafico, ciclistas, corredoras, excursionistas también de escuelas.

Actuació ja prevista al pressupost

759 TORTOSA

Cruce peligroso de Cami 

numero 7 de Sant Llatzer-

Cami a la Creu - Cami a 

Mig Camí

Es muy urgente a colocar 2 espejos en este cruce para evitar mas accidentes!! Actuació ja prevista al pressupost

783 TORTOSA

C Costa Castell - Reials 

Col·legis (especialment al 

renaixement i decoració de 

patis)

Fer accessible als discapacitats físics la visita als reials col·legis per la rampa ja 

construïda.

Està prevista la urbanització del carrer Costa de 

Capellans i un tram del carrer Costa del Castell 

que ho ha de fer accessible

789 TORTOSA Parque de Tortosa
Posar un banc pera la gent que esta al pipican del parque per poder descansa 

mentres soltes el gos.
Actuació ja prevista al pressupost
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349 VINALLOP Parc Sant Hilari Repostar un columpi balancí (de molla la base) al parc Actuació ja prevista al pressupost

350 VINALLOP pista terra parc sant hilari
canviar porteries futbol i posar reds  homologades a la pista terra del parc 

municipal
Actuació ja prevista al pressupost

351 VINALLOP
pisat terra parc municiapl 

sant hilari

posar gespa articifical reutilitzada del camp del tortosa al camp de terra del parc 

municiapl
Actuació ja prevista al pressupost

460 VINALLOP
Escola Divina Pastora de 

Vinallop

Instalació d'una rampa d'accès per a persones amb mobilitat reduïdaa l'entrada 

de l'escola de Vinallop
Actuació ja prevista al pressupost

490 VINALLOP plaza Divina Pastora
Començar les obres del local que es va comprar adossat al casal per poder-lo fer 

més gran
Actuació ja prevista al pressupost

632 VINALLOP Col legi Divina Pastora Posar un aparcament per a bicis Actuació ja prevista al pressupost

707 VINALLOP Poliesportiu Vinallop Iluminar entrada al poliesportiu per la porta que dona club de tir Actuació ja prevista al pressupost

708 VINALLOP
C Llevant (edifici Procimer) 

Vinallop
Tancament total del parc infantil Actuació ja prevista al pressupost
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22 TORTOSA
Zona del cesped, 

Universitat
Parque infantil en condiciones en el barrio de Remolins. Repeteix la 10

23 TORTOSA Cesped Universidad Zona deportiva al aire libre en Remolins zona Universitat Repeteix la 11

28 TORTOSA Barri Ferreries Arranjament de voreres. Repeteix en essència la 50

30 TORTOSA Barri Ferreries Eliminar la zona blava per les tardes al barri de Ferreries Repeteix la 261

31 TORTOSA Pl. Lluís Companys
Fer una zona d'esbarjo infantil a la zona ajardinada de la pl. Lluis Companys a 

Ferreries
Repeteix la 13

44 TORTOSA Barri Ferreries
Seria bo fer ombra a la plaça de davant d l'escola Cinta Curto ja que és molt gran 

i als bancs és impossible seure amb el sol que fa moltes vegades
Repeteix la 14

46 TORTOSA

Avinguda generalitat, Av. 

CATALUNYA, i altres que 

es puguin incloure

Il.luminació passos de vianants Repeteix la 12

48 TORTOSA Plaça ajuntament
Bona idea la de fer peatonal la plaça de l,ajuntament, però li fa falta una bona 

reforma. Tambè trobo a faltar zones verdes a la ciutat.

Repeteix la 313 pel que fa a la plaça de 

l'Ajuntament. Hi ha proposta concreta de zona 

enjardinada com la 295

56 TORTOSA

Avinguda Canigó  de 

Tortosa-Sant Llàtzer.  Al 

Consell  Comarcal

Al final de l'avinguda Canigó  de Tortosa, els dos últims  passos de vianants fer-

los elevats. I, posar senyalització vertical. Al ser una recta molt llarga, normalment 

els cotxes van a una velocitat molt més alta de la permesa. Aquest ca de 

setmana, un cotxe ha entrat dins al Consell comarcal. És una actuació  barata, i 

pot evitar morts!

Inclosa a la 449

57 TORTOSA Barri Ferreries Ficar enllumenat a Ferreries des de la Renault fins al institut bau. Inclosa a la 61

64 TORTOSA
C/sol i c/ ginestar i segur q 

algun mes
Arreglar voreres de locals i carrer amb veins a Remolins .i tambe enllumenat Inclosa a la 474

67 TORTOSA Avda Ferran Aragó 
Posar badens a l’avinguda Ferran d’arago, ja que es un lloc on els vehicles van a 

una velocitat excessiva
Inclosa a la 18
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69 TORTOSA Plaça del consell comarcal

Heu arreglat la plaça del consell comarcal I ha quedat una zona molt agradable. 

Si es poguessin col·locar algun entreteniment infantil, ja seria perfecta. 

Columpios, àrea de jocs...

La proposta 755 fa referència a la mateixa 

necessitat i a la mateixa zona, considerant-se que 

aquesta resulta més adequada atesa la 

disponibilitat d'espai i la recent ubicació de punts 

de recàrrega de vehicles elèctrics a la zona 

indicada

71 TORTOSA
Replantar tots els arbres i arreglar les aceres

Repeteix en essència la 50

76 TORTOSA Hospital Llocs d'aparcament a l'Hospital Verge de la Cinta Repeteix la 2

77 TORTOSA Tortosa

Millorar l'estat dels carrers i les voreres. A més, vigilar l'enllumenat públic perquè 

hi ha carrers de la ciutat molt foscos, com la carretera de "La Lechera" a l'Institut 

Dertosa. 

Repeteix la 61 en la part concreta

80 TORTOSA Barri Voraparc
Reparació i condicionament de totes les voreres del barri de Voraparc. És un dels 

barris mes nous de Tortosa i fa pena l'estat de les voreres en sortir al carrer
Repeteix la 66

85 TORTOSA Avinguda de l'Estadi faroles de llum,en lo tram de la lechera al institut,a ferreries . Inclosa a la 61

92 TORTOSA
Plaça de la Unió (Raval de 

Sant Llàtzer) Skatepark
Ampliar o Renovar els antics moduls del Skatepark de la raval de Sant Llàtzer. Repeteix la 78

94 TORTOSA C/ de'n carbó Adequar l'enllumenat al c/ d'en carbó Inclosa a la 314

97 TORTOSA Remolins Espais de gimnas al carrer Repeteix la 11

100 TORTOSA Parc Teodor González Nou parc de barres/calistenia. Repeteix la 99

104 TORTOSA Parc Teodoro González Fer nou parc de barres/ calistenia Repeteix la 99

105 TORTOSA Parc Teodoro González Nou parc de barres Repeteix la 99

106 TORTOSA
Parc Teodor González o 

altres

Fer un nou parc de barres/calistenia. Tenim unes instal·lacions molt antigues i en 

molt mal estat
Repeteix la 99
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122 TORTOSA Tortosa
Denunciar  més i vigilar als propietaris dels gossos que deixen els excrements per 

terra, estan els carrers i voreres plenes.
Repeteix la 81

127 TORTOSA Parc Teodoro González Fer nou parc de barres/ calistenia Repeteix la 99

129 TORTOSA Parc Teodoro González Fer nou parc de barres/calistenia Repeteix la 99

133 TORTOSA
Ferreries, plaça Francesc 

Macià i Llussà
Posar porxos a la plaça Francesc Macià i Llussà Repeteix la 14

134 TORTOSA

Ferreries, al carrer 

Francesc Pizarro, al costat 

de la plaça Francesc Macià 

i Llussà

Reforma i millora del parc infantil Repeteix la 60

135 TORTOSA
Ferreries, plaça Francesc 

Macià i Llussà
Substituir llistons de fusta del mig la plaça Francesc Macià i Llussà Inclosa a la 14

150 TORTOSA Places I parcs

Ubicar més zones verdes en les zones que s'han rehabilitat a base de 

"cementada". P.e. entrada tortosa, zona propera mossos d'esquadra, plaça 

mossen sol, etc. No hi ha ni un trosset verd..

La proposta 295 la concreta. A l'entrada de 

Tortosa, al costat de la caserna dels Mossos 

d'esquadra, existeix una zona amb arbres en 

creixement. Respecte a la pl. Mossèn Sol, 

l’actuació perseguia fonamentalment la posada en 

valor de les restes de l’antiga muralla

151 TORTOSA

Zona de la Raval de la Llet 

on s'estan construint totes 

les noves botigues

Lloc per poder anar els joves a fer alguna cosa gratuita! (no hi ha cap lloc a 

Tortosa) i estaria be fonamentar les activitats per als joves que es moren de 

fastig!

Repeteix la 75

153 TORTOSA Parc Teodor González Volem un parc de barres. ( Barra Calistenia) Repeteix la 99

157 TORTOSA Carrer Sant Blai

Millorar el carrer Sant Blai. És molt preocupant el seu estat! Si no es te prou cura 

deixarà de ser un dels carrers més emblemàtics de la ciutat. Falta llum i 

seguretat.

Repeteix la 147

160 TORTOSA Tota la zona blava 

Activació del pagament amb targeta bancaria als parquímetres de zona blava per 

facilitar-ne l'ús públic enlloc d’aparcar al pàrquing de la plaça Alfons per falta de 

canvi. Ampliar l’horari d’estada. Activar tarifes reduïdes per residents i/o 

treballadors amb tarifa verda. 

Repeteix la 20



51 #TortosaParticipa      www.tortosa.cat

PRESSUPOSTOS

PARTICIPATIUS
I QUINES SÓN LES PROPOSTES REPETIDES?

ID NUCLI UBICACIO PROPOSTA OBSERVACIONS

167 TORTOSA Remolins

Necesitamos un autobús que conecte la zona de Remolins con Ferreries. En 

Remolins vive mucha gente mayor y para llegar al cap Baix Ebre o al centro de 

salud mental han de caminar mucho. Tb un autobús que nos lleve desde 

Remolins al hospital.

Repeteix la 59 i l’amplia

168 TORTOSA Remolins

Un gimnasio al aire libre en la zona de Remolins para la gente mayor. Hay una 

zona verde preciosa en la que se podría instalar un gimnasio al aire libre y de 

acceso gratuito.

Repeteix la 11

169 TORTOSA Ferreries Posar ombres a la Pl. Francesc Macià, tipus pèrgola, etc. Repeteix la 14

176 TORTOSA
C/ Portal Remolins fins km 

0.5 Carretera T301
Vorera o accés Repeteix la 52

181 TORTOSA
Estadi Municipal Josep 

Otero Annex
Arreglar la pista d'atletisme de l'estadi municipal Repeteix la 272, que la concreta

183 TORTOSA Entrada Fer k el parking de l'entrada de tortosa gratuït Repeteix la 74

184 TORTOSA Centre Ficar mes papeleres Repeteix la 98

186 TORTOSA Tortosa centre i Remolins Arreglar carrers i voreres de Tortosa i barris. Repeteix en essència la 50

187 TORTOSA Tortosa centre Aparcaments més gratuits i reduir zones blaves. Repeteix la 96

188 TORTOSA Remolins Neteja viaria Repeteix la 87

189 TORTOSA

Tota la ciutat, però voltants 

plaça Alfons i plaça 

Ajuntament, barri Vora 

Parc..

Arreglar totes les voreres de la ciutat. La gent gran i persones amb mobilitat 

reduïda ho pateixen cada dia i els condiciona la qualitat de vida que tenen. 

Voreres amb desnivells, amb escletxes, rampes no anivellades amb el terra, 

materials poc adequats i que es tornen relliscosos amb la pluja. Millorem la 

qualitat de vida de tothom.

Repeteix en essència la 50

191 TORTOSA Carrer Verges Paulí
Es una vergonya que al segle que estem, trobem pel carrer excrements i les 

faroles rovellades. Visc al carrer Verges Paulí i és una vergonya.
Repeteix en essència la 81
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192 TORTOSA
També crec que a moltes zones de Tortosa falta llum, paguem impostos per 

després no tenir llum? Crec que hauríeu de millorar l'enllumenat.
Repeteix la 145

194 TORTOSA
Pl. Francesc Macià (Barri 

de Ferreries)
Construcció d'unes pèrgoles de sombreix a la Pl. Francesc Macià Repeteix la 14

195 TORTOSA Museu de Tortosa.
Construcció d'unes rèpliques dels Gegants històrics de la ciutat, Rufo i Rubí per 

poder museïtzat els actuals per ser peces de gran valor artístic  i històric.
Inclosa a la 170

197 TORTOSA

Av Marcel.lí Domingo, 28. 

Al davant de l'Escola 

Ferreries

Instal·lació d’un semàfor en botó que permeti un accés fàcil de la comunitat 

educativa des del barri Ferreries a l'Escola Ferreries.  Un semàfor com el que ja 

està en funcionament al Tretze de Gener. Un semàfor necessari per a les 

persones en dificultat de mobilitat i per als familiars que es desplacen amb un 

cotxet d'infant.

Repeteix la 62

199 TORTOSA
Ferreries. Plaça Francesc 

Macià
Cuidar millor les zones verdes, incloent els pipicans. Repeteix en essència la 149

201 TORTOSA Ferreries Renovar els contenidors de brossa i fer un bon manteniment dels mateixos Repeteix la 584

204 TORTOSA Ferreries
Dedicar més diners a la neteja. Fa vergonya el brut que està la ciutat. Les 

basures subterrànies del carrer de la Ràpita estan sempre plenes.
Repeteix la 87

208 TORTOSA Zona residencial Vora Parc
Rehabilitació de les voreres del vora parc malveses per les arrels dels arbres, són 

un perill per nens i gent gran.
Repeteix la 66

211 TORTOSA

Parc dels països 

catalans(Raval Sant 

Llàtzer)

Il·luminar i Ampliar o renovar els mòduls antics de l'Skatepark de la Raval de Sant 

Llàtzer.
Repeteix la 78

212 TORTOSA Parc de Remolins Instalar una font al parc de Remolins. Inclosa a la 174

214 TORTOSA Parc dels països catalans. Ampliar o renovar les rampes antigues del Skatepark la Raval de Sant Llàtzer. Repeteix la 78

219 TORTOSA
renovacio moduls antics

skatepark de tortosa
Repeteix la 78

226 TORTOSA Temple, carrer Ronda Docs
Ampliació i enllumenat al carrer Ronda Docs. Sobretot zona connexió passeig 

estació del tren per la falta de visibilitat dels passos de vianants.
Inclosa a la 468
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227 TORTOSA
Centre. Parc Teodor 

González
Renovació i ampliació zona infantil del parc Teodor González. Repeteix la 39

228 TORTOSA
Temple. Urbanització vora 

parc
Millora voreres de Vora parc, malmeses pels arbres. Repeteix la 66

232 TORTOSA Tortosa en general Falta d'il.luminacio Repeteix la 145

235 TORTOSA Carretera de la Simpàtica

A la carretera de la Simpàtica, a banda i banda, fer un vial (a mode de acera) d'un 

metre d'amplada de cement que fassi possible circular als 

vianants,ciclistes,esportistes,etc amb seguretat per ells i per els vehicles 

automòbils

Repeteix la 163

240 TORTOSA C Soriano Montagut num 1

Revisar els carrers de Voraparc, ja que les arrels dels arbres aixequen el 

paviment i hi han esquerdes que poden fer entrompessar a algú i fer-se mal. 

Concretament davant de l’entrada a l'edifici de Voraparc 2.

Repeteix la 66. Pel que fa a la incidència al C. 

Soriano Montagut, 1, es trasllada la informació al 

departament de manteniment

244 TORTOSA Ferreries
Neteja profunda de les voreres amb karcher o similar. Al barri de Ferreries, i a la 

resta de Tortosa estan molt brutes. I instalació de papereres, que no se'n troben.

Repeteix en esència la 87. Pel que fa referència a 

les papereres repeteix la 98

248 TORTOSA On sigui viable
Construcció de pista d’atletisme reglamentaria i federada amb totes les seves 

corresponents instalacions secundaries com lavabos vestidors i gimnas. 
Repeteix la 247

252 TORTOSA Avinguda Canigó Ficar "badens" per a reduir la velocitat. Inclosa a la 449

259 TORTOSA por toda la ciudad mes papeares Repeteix la 98

260 TORTOSA
en en hospital virgen de la 

cinta
mas aparcamientos Repeteix la 2

269 TORTOSA

Carrer Camí dels 

Codonyers, Ferrreries, 

Tortosa

Rampa d'accés al Caní dels Codonyers (a l'altura de l'Avinguda de l'Estadi)  per 

accedir a la Via Verda.
Repeteix la 279

273 TORTOSA Tortosa
Fer una pista d'atletisme ATL-2 de 6 carrers amb tartà d'entrenament. Crec que 

Tortosa es mereix està a l'altura de les altres ciutats com per exemple Amposta.
Repeteix la 247
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276 TORTOSA

Parc Teodor Gonzàlez

(Tortosa), Pl. Francesc 

Macià (Ferreries), Plaça del 

CAP del Temple (Temple), 

Parc infantil zona Esclat-

Mossos d'Esquadra (Portals 

de Tortosa) 

Posar ombra als parcs infantils de la ciutat, bé sigui plantant arbres de creixement 

ràpid o amb mitjans artificials. 

La referent a la pl. Carrilet repeteix la 683.  A la 

resta de llocs indicats ja s'ha executat plantant 

arbres de creixement ràpid

280 TORTOSA C/Barcelona

Arranjament desnivell existent entre la borera i paviment c/ Barcelona

Tram que va desde plaça Tortosi absent fins c/ Solsona

Repeteix la 270

281 TORTOSA Ballat pa gossos pipican al barri del temple Repeteix la 352

282 TORTOSA Barri del temple 

Fer un pipican a la zona del barri del temple ja que no no hi ha cap  arreglar lo del 

parc de Tortosa

. Posar fons per a gossos. I alguna sombra 

Repeteix la 352

283 TORTOSA barranc de la llet

Arregleu el cami del barranc de la llet que esta erm i cada cop no es pot pasar i 

viu gent es una vergonya tenir camins de muntanya aixi de erms i ademes vivint 

gent com hi viu.

Repeteix la 264

284 TORTOSA

Ferreries, pont de la 

carretera del Institut 

Joaquim Bau

Fer una baixada de bicis més a prop dels instituts amb seguretat. És a dir, a prop 

del pont que travessa la carretera prop del Mercadona de Ferreries. Fer una 

baixada des de la via verda al institut Joaquim Bau sense necessitat de passar 

per dins ciutat. 

Repeteix la 279

286 TORTOSA
Temple, zona del costat 

dels Mossos de esquadra. 

Fer una zona ludica per als gossos. On puguin jugar lliurement , a més de fer les 

seves necessitars. Pero, tenint en compte que hi hagi uns tablons de fusta o 

rampetes, tipo agility per poder disfrutar més. A Tortosa no hi ha cap amb 

obstacles d’aquest tipus. I una font per a gossos. Que sigue un complet. Hi ha 

molts de gossos i amos, esperant zones ben habilitades. 

La proposta 352 recull la mateixa necessitat a la 

mateixa zona. Actuació que ja està prevista al 

pressupost.

287 TORTOSA Avenida Generalitat Crear zonas verdes de aparcamiento para vecinos residentes. Repeteix la 96

288 TORTOSA
Parque de Teodoro 

Gonzalez

El parque Teodoro Gonzalez esta deplorable, es lamentable que este tan poco 

cuidado. Y desde luego deberían haber sanciones reales para las personas tan 

poco cívicas.

Repeteix en essència la 149
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290 TORTOSA

Tot el llarg de la Rambla 

Catalunya des del Passeig 

de l'Ebre i fins la intersecció 

amb l'Avinguda Marcel·lí 

Domingo / Plaça Corona 

d'Aragó en voreres a 

ambdues bandes

"Eliminar barreres arquitectòniques a la Rambla de Catalunya" a les voreres que 

encara no són accessibles a ambdues bandes, començant al Passeig de l'Ebre i 

fins la intersecció amb l'Avinguda Marcel·lí Domingo / Plaça Corona d'Aragó.

Repeteix i es troba Inclosa a la 780

291 TORTOSA

Avinguda Marcel·lí 

Domingo al barri de 

Ferreries, aproximadament 

entre el pont elevat verd i la 

sortida de vehicles del 

Pavelló Municipal d'Esports 

de Ferreries

"Itinerari segur per a escolars i famílies": Habilitar un pas de vianants amb un 

semàfor amb polsadors a petició de l'usuari per creuar l'Avinguda Marcel.lí 

Domingo (Carretera C-12) dins el casc urbà de Tortosa, al barri de Ferreries per 

accedir a l'Escola Ferreries. L'ordenament vial és potestat de l'Ajuntament i 

proposem aquest pas per què les famílies amb persones amb diversitat funcional, 

persones grans, mares i pares amb cotxets de bebés, amb nens petits, etc. 

puguem accedir a l'escola de Ferreries amb prioritat i amb seguretat en els 

moments punta del dia, és a dir, de dilluns a divendres a les 9h, a les 12h30, a les 

15h i a les 16h30.

Repeteix la 62

292 TORTOSA

A les papereres de tota la 

ciutat amb increment del 

nombre de papereres al 

barri de Ferreries

"Tortosa i Ferreries no són un cendrer, les burilles apagades i a la paperera": 

Instal·lació d'apagadors de cigarretes a les papereres de la ciutat i increment del 

nombre de papereres al barri de Ferreries. Acompanyat preferiblement d'una 

campanya de conscienciació de bons hàbits amb banderoles, fulletons i 

insercions publicitàries.

Inclosa a la 200

294 TORTOSA

Barri de Ferreries i 

especialment els passos de 

vianants

"Més llum i més visió= més seguretat": Enllumenar amb més faroles a les voreres 

i també al terra els passos de vianants del barri de Ferreries

Repeteix la 12. Les propostes 321 i 501 també la 

concreten

296 TORTOSA Ferreries Baixada via Verda per a l'accés a l'Institut J. Bau a Ferreries Repeteix la 279

300 TORTOSA
Barri de Ferreries en 

general

Adequació d'una zona pipi-can a l'espai de terra que queda entre el Col·legi Cinta 

Curto i el supermercat Alcampo, a la Rambla Pompeu Fabra (o en algun altre 

indret del barri de Ferreries que sigui adient per a tal fi). Actualment hi ha un pipi-

can a la zona de Ferreries (Carrer València) contra el riu, però és evident que no 

és suficient, podem trobar gran quantitat d'excrements d'animals per tot el barri. 

També seria d'agrair senyalitzacions als voltants de les places i parcs per 

recordar als propietaris de les mascotes que han de recollir els excrements. 

Repeteix la 441
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301 TORTOSA

Avinguda de l'Estadi des 

del carrer Amposta fins al 

camí dels Codonyers

Construcció de voreres a l'avinguda de l'Estadi, al punt on passa per baix de la 

Via Verda. Actualment no n'existeixen en un tram, i allà on sí que n'hi ha 

presenten un gran deteriorament. Tampoc hi ha pas habilitat a tocar de l'antiga 

Central Lletera de Tortosa

Inclosa a la 61

306 TORTOSA Plaça de la Unió Renovar els antics mòduls del skatepark de la Raval de Sant Llàtzer Repeteix la 78

307 TORTOSA
Ferreries, Via Verda-IES

Joaquim Bau

Realitzar una baixada directa de la Via Verda al centre educatiu Joaquim Bau de 

Tortosa.
Repeteix la 279

308 TORTOSA Tortosa Bancos para sentarse en todas las paradas de autobús Repeteix la 113

309 TORTOSA C-12 La mateixa proposta què la primera.un semàforo peatonal. Repeteix la 224

310 TORTOSA
C-12 entre bombers i 

Alcampo. 
La mateixa proposta qué les anteriors.un semàforo peatonal. Repeteix la 224

311 TORTOSA
a la C-12 entre bombers i 

Alcampo.

Un pas peatonal en semàfor a la altura dels bombers i Alcampo, actualment són 

molts els que salten el muro per evitar voltà per la plaça corona en lo perillós qué 

representa.

Repeteix la 224

320 TORTOSA Pujada Parador Posar font a la pista de futbol sala de Remolins Inclosa a la 319

325 TORTOSA

Zona del Temple, 

aparcament del Hospital. 

Davant Valldeperez. 

Fer públic el estacionament fet per al Hospital a la zona del Temple. Mai hi ha cap 

cotxe quasi, i a la zona del Temple fan falta cada. Cop més pàrquings. 
Repeteix la 74

329 TORTOSA Plaça Alfons

Faltaria una actuació completa a la plaça d'Alfons. És una plaça que està al 

centre de Tortosa i durant les mesos de molta calor, no s'hi pot estar. A més, baix 

el meu punt de vista ha quedat obsoleta i està mal executada (a dia d'avui encara 

es mouen les plaques del terra). Caldria estudiar la manera de com ver front a 

aquesta problemàtica i així donaríem peu de que aquesta plaça tingues més vida 

i si poguessin fer moltes més activitats.

Repeteix i detalla la 108
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331 TORTOSA

Vora parc, carrer 

Generalitat, casc antic, tots 

els carrers en general.

Soc resident al barri de vora parc, però aquest problema s'estén  a quasi tota 

Tortosa. Falta mobiliari urbà per poder tirar brossa (mocadors, caixes de tabac, 

papers, etc), vaja les papereres de tota la vida.

Repeteix la 98

332 TORTOSA Sant Blai i vora riu Bicicletes: van per zones peatonals i sense senyalitzar. Repeteix la 330

333 TORTOSA
Passeig vora riu, entre 

d'altres zones. 
Excrements i escopinades  Repeteix en essència la 81

334 TORTOSA Tota Tortosa Policia Local: en tenim? Repeteix en essència la 289

336 TORTOSA
Barri del Centre, Ferreries, 

etc.
Arranjament de voreres de la ciutat. Repeteix en essència la 50

339 TORTOSA Tenasses i muralles. Rehabilitació de Tenasses i muralles en general. 
Repeteix en essència la 258. La 35 també es 

refereix a la mateixa matèria

341 TORTOSA Mig Camí

Crear un carril tipus via verda per anar fins a Mig Camí. Avui dia no hi ha cap 

tipus de caminet per accedir i és un lloc que molta gent hi fa esport i passen molts 

de cotxes, cosa que ho fa perillós. 

Repeteix la 163

343 TORTOSA
Rambla Catalunya (davant 

Lidl) 

Il·luminació de la Rambla Catalunya (Ferreries). Hi ha molts passos zebra i amb 

poca llum. Perillós!
Repeteix la 12

353 TORTOSA Parc Teodoro Gonzalez 

Enllumenat al Parc Teodoro Gonzalez, per tots aquells que van a passejar el gos 

a les 9 de la nit, aquelles noies que tornen quan ja es fosc, per la gent que fa 

esport, aniria be millorar l'enllumenat d'una part d'aquest parc, em refereixo detras

de la Nau, i des del llac dels peixos fins al pàrquing de cotxes, i detras de la llotja 

posar mes llum per a que es pugi passar a totes hores sense preocupar-se. 

Repeteix la 322

355 TORTOSA
Final del carrer València, al 

barri de Ferreries 

Adequació de la zona verda del carrer València. Es una zona desaprofitada, es 

podria adequar amb equipaments infantils per al nens, ara només hi poden anar 

els animals a fer les seves necessitats quan van de camí al pipi can

Repeteix la 13

356 TORTOSA

Final del Carrer València i 

avinguda Pompeu Fabra ( 

al barri de Ferreries) 

Millora de la neteja del carrer València i Pompeu Fabra. Aquest dos carrer fan 

llàstima del munt d’excrements i orina dels gossos que van cap al pipi can. 

S’hauria de fer una campanya sancionadora als propietaris d'aquests animals.

Repeteix en esència la 81

357 TORTOSA
Barri de Ferreries, enfront 

Escola Cinta Curto

Millora de la Plaça Mestre Montclús (barri de Ferreries) amb mes ombres i millora 

del paviment i dels bancs per seure.
Repeteix la 14
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358 TORTOSA
Avinguda Remolins, 13-15 

_ Parc 

Adequació dels Parc de Remolins - parc del Campus URV: 

- Redissenyar l'espai mitjançant camins naturals (pedra, tartà, ciment...) per tal de 

poder passejar pel jardí sense trepitjar l'herba (molts cops molla i bruta de 

caques), anar els infants amb bicicleta, patinet, arribar còmodament a la facultat... 

A Remolins és molta la gent gran que passeja per l'avinguda i també hi ha nens 

que voldrien gaudir de la bicicleta sense haver de sortir del barri. 

- Instal·lar papereres al parc.

- Col·locar bancs al llarg del passeig.

La idea és donar vida a aquest espai natural ampli i facilitar que la gent de totes 

les edats pugui gaudir-ne. Actualment només hi passegen els veïns quan treure'n 

els gossos. 

Repeteix la 11

359 TORTOSA Avinguda Remolins, 13-15

Consciència social i accions per evitar que es deixin els excrements de gos a la 

via pública a la zona nova del barri de Remolins. El campus URV i la zona, així 

com tots els visitants, turistes i veïns desitgem una zona neta i no haver d'anar 

amb mil ulls pel carrer. 

Una possible solució seria mantenir un agent verd a la zona, sancionar als veïns 

que no recullin els excrements o no portin els gossos lligats.

Repeteix en essència la 81

363 TORTOSA FERRERIES Baixada Via Verda per a l'accés a l'Institut J. Bau Repeteix la 279

369 TORTOSA Ferreries Actuació: Baixada Via Verda per a l'accés a l'Institut J. Bau. LLoc: Ferreries Repeteix la 279

374 TORTOSA Davant Escola Cinta Curto

Millora de la Plaça de Francesc Macià i Llussà amb ombres (pèrgoles), seients i 

un tancat esportiu per poder jugar a pilota sense molestar als demés usuaris de la 

plaça.

Repeteix la 299

375 TORTOSA Final del carrer València 

Millora de la zona verda del final del carrer València amb equipaments per a nens 

i sanció als propietaris del gossos que defequen alli en comptes de la zona 

habilitada just al costat.

Repeteix la 13

383 TORTOSA Tortosa Local per a entitats sense ànim de lucre per una atenció sociosanitària. Repeteix la 382

388 TORTOSA
Zona blava de Tortosa i 

Ferreries. 

Poder pagar la zona blava amb tarja de crèdit, i per un temps més llarg d'1:30h. Si 

vas a comprar o a una reunió de feina, 1:30h no és suficient. 

Repeteix la 20. Actualment el temps màxim són 

2h. La modificació d'aquest temps màxim no seria 

inversió.

389 TORTOSA Avinguda Remolins
Posar alguna cosa a l'avinguda Remolins per tal que els cotxes no puguin córrer, 

de vegades fan rally.... 
Inclosa a la 18
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391 TORTOSA Parc teodor gonzalez

La meva proposta es la poca il·luminació i poca seguretat que hi ha al parc! que 

quant se'n va el sol es fa un lloc perillós se'n un lloc cèntric de pas per comerços, 

escoles, empreses... D’altra banda cada cop es concentra més gent borratxa, 

ionquis...que fa d'un lloc familiar com era el parc un lloc perillós i molest, passar-hi 

al visualitzar aquelles imatges o increpen al passar. Espero de tot cor que es 

pugui solucionar!

Repeteix la 322

392 TORTOSA Parc teodir gonzalez

La meva proposta es la poca il·luminació i poca seguretat que hi ha al parc! que 

quant se'n va el sol es fa un lloc perillós se'n un lloc cèntric de pas per comerços, 

escoles, empreses... D'altra banda cada cop es concentra més gent borratxa, 

ionquis...que fa d'un lloc familiar com era el parc un lloc perillós i molest, passar-hi 

al visualitzar aquelles imatges o increpen al passar. Espero de tot cor que es 

pugui solucionar!

Repeteix la 322

393 TORTOSA Plaça Francesc Macià Pérgola de sombrejat per a la plaça Francesc Macià (Ferreries) Repeteix la 14

397 TORTOSA Tortosa
Más zonas verdes, más paperas, más luz, más limpieza, más seguridad, más 

comercio, más fuentes de agua, algún baño autolimpiable
Repeteix la 396

398 TORTOSA Tortosa 
Más zonas verdes, más paperas, más luz, más limpieza, más seguridad, más 

comercio, más fuentes de agua, algun baño auto limpiable 
Repeteix la 396

400 TORTOSA Carrer cervantes centre Arranjament de les voreres al carrer Sant Blai Repeteix la 326

402 TORTOSA Barri de Ferreries 
Rampa d accés a la via verda des del camí dels codonyers c12. Accés als 

instituts en bici 
Repeteix la 279

410 TORTOSA Carrer Cervantes Millorar voreres del c. Cervantes Repeteix la 326

413 TORTOSA

Construcció d'una glorieta al Parc Municipal Teodor Gonzalez de Tortosa, 

recuperant el projecte de Joan Abril (s. XX) i emprar-la com a lloc de difusió 

cultural a la vegada que dotar al parc d'un element afegit més.

Repeteix la 241

415 TORTOSA Carrer Camí d´Orleans 
Instal·lar enllumenat públic al Camí d'Orleans.

Motiu: molt trànsit rodat fruit del col·legi, amb perill per vianants. 
Repeteix la 401

416 TORTOSA inclou tots la ciutat
La policia local crec que tindria que fer unes altres tasques , a part de les actuals, 

ser la policia de proximitat i estar pels carrers
Repeteix en essència la 289
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417 TORTOSA Avinguda Remolins
Que posen badens a l'avinguda Remolins per a que no es pugui fer rally, es una 

zona d’alt risc
Repeteix la 389

419 TORTOSA

Ferreries zona institut 

Joaquim Bau   carrer 

Amposta

Realitzar un accés a la via verda, des de l'avinguda estadi (institut Joaquim 

Bau)/antiga "central lechera de Tortosa" així com urbanitzar la zona d'horts amb 

voreres fins arribar al mencionat accés.

Repeteix la 279

425 TORTOSA

Millora de l'enllumenat de la ciutat, principalment la zona del costa de la via del 

tren per la zona de la raval de la llet. La ciutat esta molt fosca des de el canvi de 

bombetes.

Repeteix la 253

428 TORTOSA Parc de Tortosa Iluminar millor la zona de jocs del Parc de Tortosa Inclosa a la 322

429 TORTOSA Carrer Cervantes Renovar voreres carrer cervantes Repeteix la 326

435 TORTOSA Zona Vora Park Millorar la il·luminació del barri del temple, en concret de la zona de Vora Park Repeteix la 33

437 TORTOSA Pl. Francesc Macià
Millorar gronxadors del parc infantil Francesc Macià ( tobogan, tirolina, piràmide 

de cordes i altres...) i restituir la tanca que l'envoltava.
Inclosa a la 60

439 TORTOSA Via Verda
Plantar arbres i situar fanals solars a la via verda des del pont del tren fins a 

Roquetes
Repeteix i amplia la 89

446 TORTOSA passeig del Ebre
Instal·lar cartells indicant la obligació de recollida d'excrements d'animals, ja que 

la gent es molt incívica i fa fàstic.
Inclosa a la 200

447 TORTOSA Plaça Lluís Companys

Instal·lar un parc infantil a la plaça Lluís Companys, però per a totes les edats ja 

que el parc infantil que hi ha a la plaça Francesc Macià és per a nens de 4 a anys 

en endavant i els de la plaça Pio XII són molt freds al hivern i no es poden 

utilitzar, sense tenir en compte que no tenen cap tipus de manteniment i solen 

estar plens de colles i altres brutícies.

Repeteix la 13

454 TORTOSA Parc Teodor Gonzalez Il·luminiació de la zona infantil del Parc Teodor Gonzalez Repeteix la 428

455 TORTOSA Parc Teodoro Gonzalez Pavimentar l'àrea d'aparcament situada al Parc Teodoro Gonzalez Repeteix la 231
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457 TORTOSA Parc Teodoro González Posar més faroles al Parc Teodoro González, algunes zones estan molt fosques. Repeteix la 322

461 TORTOSA Carrer Cervantes Arranjament voreres i parterres dels arbres Repeteix la 326

462 TORTOSA

CENTRE COMERCIAL. 

Carrers: Sant Blai, d’en 

Carbó, Sang, Àngel, Pl 

Agustí Querol i els 

passatges de la Pl. 

Espanya

Habilitar jardineres per posar-hi flors amb l'objectiu de fer més amable el Centre 

Comercial de la ciutat.
Inclosa a la 541

465 TORTOSA Construir glorieta ala parc Teidoro Repeteix la 241

466 TORTOSA Millorar enllumenat escales del seminari Repeteix la 445

467 TORTOSA Carrer Cervantes Renovar voreres carrer Cervantes Repeteix la 326

471 TORTOSA Parc
Canviar el terra del espai gossos del parc que la terra que hi ha aixeca pols. 

Posar lo mateix que el parc o gespa 
Repeteix la 440

472 TORTOSA Plaça alfons Posar bancs a la plaça Alfons xii Inclosa a la 111

473 TORTOSA Plaça carrilet Posar una font a la plaça carrilet Inclosa a la 174

478 TORTOSA
pavelló esportiu  de 

ferreries

Construir accesos per discapacitats i per vehicles de nadons, al pavelló 

poliesportiu  de ferreries 
Repeteix la 225

480 TORTOSA

Contractar una " protectora"sense ánim de lucre i no una empresa privada ( 

denunciada varies vegades) per la recollida dels gossos i gats perduts o 

abandonats

Repeteix la 95

494 TORTOSA

Limpiar el parque de la Raval de orugas de pino de escombros de la obra de los 

monopatines que desde que se arreglo siguen los escombros hay y que porgan 

un cerrado para poder soltar los perros en el parque

La part del lloc per a gossos repeteix la 285 que fa 

referència a la mateixa necessitat i a la mateixa 

zona. La neteja no seria inversió
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495 TORTOSA
Un pipikan en el parque ya que el de la iglesia es muy pequeño y esta lejos para 

muchos vecinos y limpiar el parque que esta muy sucio

Repeteix la 285 que fa referència a la mateixa 

necessitat i a la mateixa zona. La neteja no seria 

inversió.

498 TORTOSA

Carrer València, entre 

l´avinguda Colom i el carrer 

Alfara de Carles.

Reparació de la vorera del carrer València, a Ferreries, entre l'avinguda Colom i el 

carrer Alfara de Carles. No es tracta de la vorera del CAP Baix Ebre, sinó de 

l'altra. Hi ha un tram en què falten un munt de panots, per culpa dels cotxes que 

pugen dalt de la vorera per estacionar.

Inclosa a la 370

504 TORTOSA
Carrer Pintor Gimeno 

(banda Viladrich- Conficon)
Una zona de càrrega i descàrrega al pintor Gimeno on està Viladrich i Conficon Repeteix la 128

505 TORTOSA
Vorera entre les escales 

existents

Construcció de rampa d'accés per discapacitats al pavelló esportiu de Ferreries. 

Entre les escales existents es pot construir una rampa fent ziga-zaga.
Repeteix la 225

507 TORTOSA Ferreries Baixada Via Verda per l'acces a Institut Joaquim Bau Repeteix la 279

511 TORTOSA Tortosa Adaptar i millorar el pàrquing del parque Repeteix la 231

513 TORTOSA Tortosa Invertir els diners en eliminar zones blaves Repeteix la 261

515 TORTOSA
Barri St.Llatzer - Plaça de la 

Unió
Posar porteries i oli als gronxadors i pintar la pista del parc Inclosa en la part que és inversió a la 612

516 TORTOSA
Barri St. Llatzer-Plaça de la 

Unió
Arreglar la pista i el parc Repeteix la 515

517 TORTOSA Barri St. Llàtzer Posar més pipicans pel barri
Repeteix la 285 que fa referència a la mateixa 

necessitat i a la mateixa zona

519 TORTOSA
Parc municipal Teodoro 

Gonzalez
Ficar llum als parcs Repeteix la 322

520 TORTOSA Tortosa centre Més aparcaments gratuïts Repeteix la 96

521 TORTOSA Plaça de la Unió Pintar la pista del parc Repeteix la 515

523 TORTOSA A l´Av. Canigó Posar un carril bici Repeteix la 450
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526 TORTOSA Barri Sant Llàtzer Posar porteries al parc Repeteix la 515

527 TORTOSA Barri Sant Llàtzer Posar porteries i pintar el camp del parc Repeteix la 515

528 TORTOSA Barri Sant Llàtzer Posar un carril bici des de Tortosa Repeteix la 450

529 TORTOSA Barri Sant Llàtzer Posar un pipican i cartells. El barri està molt brut.
Repeteix la 285 que fa referència a la mateixa 

necessitat i a la mateixa zona

530 TORTOSA Punt jove Ascensor Repeteix la 469

531 TORTOSA Punt jove Mas altavoces Inclosa a la 411

532 TORTOSA Punt jove Tele Inclosa a la 411

533 TORTOSA Edifici jove lo Carrilet Ascensor Repeteix la 469

534 TORTOSA Ronda Docs Contenidors soterrats Repeteix la 68

536 TORTOSA jocs, tele
No concreta ubicació. Segurament es refereix a 

l'Espai Jove. Per tant repetiria la 411 i la 532

538 TORTOSA Ferreries Baixada Via Verda per l'accés a l'Institut JBau Repeteix la 279

540 TORTOSA

Carrers centre comercial. 

Sant Blai - Av. Gencat -

Cervantes ...+...

Millora il·luminació centre comercial Repeteix la 145

544 TORTOSA Ferreries Baixada via verda per l'accés a l'Institut J.Bau Repeteix la 279

546 TORTOSA
Parc municipal Teodor 

Gonzalez zona infantil
Parc infantil, tipus el vaixell del parc dels xiribecs d'Amposta Repeteix la 39

547 TORTOSA
Plaça darrera Lidl C Hernán 

Cortés
Parc infantil, tipus l'empresa DANESA MONSTRUM originals i diferents Inclosa a la 60
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552 TORTOSA Ferreries Baixada via verda per l'accés a l'Institut J.Bau Repeteix la 279

553 TORTOSA Ferreries Baixada via verda per l'accés a l'Institut J.Bau Repeteix la 279

554 TORTOSA Zona Vora Parc i voltants
Reparació de les voreres de la zona Vora Parc, estan totes aixecades pels les 

arrels dels arbres
Repeteix la 66

557 TORTOSA

Barri temple. Zona passeig 

del canal entre Mossos i 

Decathlon

Pipican Repeteix la 352

562 TORTOSA Edifici jove Lo Carrilet Ascensor para que la gente con dificultad para subir escaleras Repeteix la 469

565 TORTOSA
Parc Municipal de Tortosa, 

part del darrera
Acondicionar el paviment, zona aparcaments, terra Repeteix la 231

566 TORTOSA

Barri Ferreries, Parc 

municipal, zona Temple, 

Raval de la Llet, Remolins

Adequar zones esbarjo (columpios) i netejar Repeteix la 508

567 TORTOSA

Barri Ferreries, horts 4 

camins, costat La farinera o 

similars

Aparcaments gratuïts, acondicionar el terra Repeteix la 354

571 TORTOSA

Carrers del centre 

comercial Sant Blai Av. 

Gencat-Cervantes+...

Millora il·luminació centre comercial Repeteix la 145

572 TORTOSA

Carrers del centre 

comercial Sant Blai Av. 

gencat-Cervantes+...

Mobiliari urbà i enjardinament centre comercial Repeteix la 541

573 TORTOSA

Carrers del centre 

comercial Sant Blai Av. 

Gencat- Cervantes + ....

Senyalització centre comercial Repeteix la 542

574 TORTOSA C Alfara de Carles Arreglar la vorera i posar pilons per no aparcar Repeteix la 65

575 TORTOSA

Carrers centre comercial: 

Sant Blai-Cervantes- Av. 

Generalitat+altres

Millora il·luminació del centre comercial Repeteix la 145
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576 TORTOSA Carrers Centre Comercial Mobiliari, enjardinament i millora urbana mobiliari centre comercial Repeteix la 541

577 TORTOSA

Carrers del centre 

comercial: Sant Blai, 

Cervantes, Av 

Generalitat...+ altres

Senyalització del centre comercial a cel obert Repeteix la 542

579 TORTOSA Ferreries Instal·lar pipican a Ferreries Nord Repeteix la 441

580 TORTOSA Tota Tortosa Millorar l'enllumenat dels passos de vianants
Repeteix en essència la 12. La 226 també la 

concreta

581 TORTOSA Ferreries i Tortosa Arreglar les ceres i rampes per tenir millor accés Repeteix la 512

583 TORTOSA Zona Temple Aparcaments gratuïts (+ zones verdes) Repeteix la 74

585 TORTOSA
Tram via verda des del pont 

roig fins Roquetes
Més enllumenat (faroles) Repeteix la 89

586 TORTOSA
Ronda Docs a l´altura de 

Travessia Carrer Roselló
Enrejolar vorera Repeteix la 468

587 TORTOSA
Al passeig del costat del 

canal entrada Tortosa
Ficar maquines de gimnàstica Repeteix la 324

588 TORTOSA Les voreres de la ciutat Una imatge de ciutat més neta Repeteix la 87

589 TORTOSA Edifici Jove Lo Carrilet Jocs i taula de ping-pong a l'espai Jove Repeteix la 535

590 TORTOSA Edifici Jove Lo Carrilet Mobiliari (estanteries, armaris, baúl) per a l'espai jove Inclosa a la 411

595 TORTOSA

Carrers centre comercial: St 

Blai, Av. Gencat -

Cervantes+...

Millora il·luminació centre comercial Repeteix la 145

596 TORTOSA

Carrers centre comercial: 

Sant Blai, Av. Gencat -

Cervantes+...

Mobiliari urbà i enjardinament centre comercial Repeteix la 541



66 #TortosaParticipa      www.tortosa.cat

PRESSUPOSTOS

PARTICIPATIUS
I QUINES SÓN LES PROPOSTES REPETIDES?

ID NUCLI UBICACIO PROPOSTA OBSERVACIONS

597 TORTOSA

Carrers centre comercial: 

Sant Blai, Av. Gencat-

Cervantes+...

Senyalització centre comercial Repeteix la 542

601 TORTOSA Barri Sant Llàtzer Arreglar el parc i netejar-lo, està brut. Repeteix la 524

602 TORTOSA Barri Sant Llàtzer Arreglar gronxadors del barri, posar oli Repeteix la 524

603 TORTOSA Barri Sant Llàtzer Posar un pipican, el barri està molt brut.
Repeteix la 285 que fa referència a la mateixa 

necessitat i a la mateixa zona

606 TORTOSA Parc dels Països Catalans Posar porteries Repeteix la 515

609 TORTOSA

Carrers centre comercial: 

Sant Blai-Cervantes-Av. 

Gencat+...

Millora il·luminació del centre comercial Repeteix la 145

610 TORTOSA

Carrers del centre 

comercial: Sant Blai, 

Cervantes, Av. Gencat+...

Mobiliari urbà, enjardinament, bancs, papereres, jardineres Repeteix la 541

611 TORTOSA

Carrers del centre 

comercial: Sant Blai, 

Cervantes, Av. Gencat+...

Senyalització del centre comercial Repeteix la 542

613 TORTOSA

Parc de la Fira (zona al 

voltant Campus Terres de 

l´Ebre-URV)

Construcció d'un circuit ben il·luminat, de superficie no agressiva (no materials 

asfàltics) per a la pràctica del "running" i marxa nòrdica
Repeteix la 11

614 TORTOSA Plaça Ramon Cabrera Delimitar un espai amb pilones on puguin aparcar motos i ciclomotors Repeteix la 218

615 TORTOSA
Parc Teodor González i 

jardineres
Plantar més arbres i més flors a les jardineres de la ciutat Repeteix en essència la 149

616 TORTOSA Cami del mig Tortosa Ampliació camí del mig Repeteix la 152

617 TORTOSA En general Arreglar voreres Repeteix en essència la 50

624 TORTOSA Riu ebre Que netegin les voreres del riu ebre Repeteix la 87
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625 TORTOSA Tortosa Que posin més contenidors a Tortosa Repeteix la 592

626 TORTOSA Ferreries Baixada a la via verda per a accedir a Institut J.Bau Repeteix la 279

627 TORTOSA El barri de Sant Llàtzer Deixar els vàters del Parc dels Països catalans sempre oberts per anar Repeteix la 605

628 TORTOSA Per tota la ciutat Més punts de recollida de brossa Repeteix la 592

631 TORTOSA Pl Francesc Macia Ficar una pergola Repeteix la 14

636 TORTOSA
Temple, davant CEIP 

Temple
Pipi can al Temple Repeteix la 352

637 TORTOSA Raval de Sant Llàtzer Ficar més columpios al Parc dels Països Catalans Repeteix la 251

638 TORTOSA Raval de Sant Llàtzer Ficar porteries i pintar les línies al Parc dels Països Catalans Repeteix la 515

639 TORTOSA Parc de Tortosa Ficar una zona per a bebes Inclosa a la 39

644 TORTOSA
Gespa davant escola del 

Temple
Creacio d'un pipican davant l'escola del Temple (caques de gos + nens = :-( Repeteix la 352

655 TORTOSA Tortosa Més aparcaments gratuits Repeteix la 74

668 TORTOSA Voraparc Arranjar vorera carrer R. M. Moles, tram entre c Soriano Montagut i Pg Ribera Repeteix la 271

669 TORTOSA Espai Jove Ascensor Espai Jove Repeteix la 469

670 TORTOSA En toda Tortosa Mas aparcamientos gratuitos Repeteix la 74

671 TORTOSA Parques de Tortosa Mas fuentes en funcionamiento Repeteix la 482

672 TORTOSA C Ronda Docs TORTOSA Carril bici des de estació fins pasarel·la Inclosa a la 468

674 TORTOSA Al centre de la ciutat Zona aparcaments gratuïts Repeteix la 96
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676 TORTOSA Ferreries Baixada via verda per accés a Institut J. Bau Repeteix la 279

677 TORTOSA Edifici Jove Lo Carrilet Ascensor Repeteix la 469

678 TORTOSA Plaça del Carrilet Mesas de ping pong Repeteix la 535

680 TORTOSA Ferreries Baixada via verda per accés a Institut J. Bau Repeteix la 279

681 TORTOSA Edifici Jove Lo Carrilet 4 ordinadors potents Inclosa a la 411

682 TORTOSA Av. Generalitat, 137 Ascensor a l'edifici jove "Lo Carrilet" Repeteix la 469

686 TORTOSA Ferreries Baixada via verda per accés a Institut J. Bau Repeteix la 279

687 TORTOSA Punt Jove Lo Carrilet Ascensor Repeteix la 469

689 TORTOSA Carrilet Pista ping pong Repeteix la 535

691 TORTOSA Ferreries Baixada via verda per accés a Institut J. Bau Repeteix la 279

693 TORTOSA Centre de Tortosa Aparcaments per a motos Repeteix la 786 que és més concreta

694 TORTOSA A tota Tortosa Papereres Repeteix la 98

695 TORTOSA Ferreries Baixada via verda per accés a Institut J. Bau Repeteix la 279

696 TORTOSA Punt Jove Ascensor Repeteix la 469

697 TORTOSA Punt Jove Más altavoces Repeteix la 531

698 TORTOSA Punt Jove Una tele Repeteix la 532
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701 TORTOSA Parc Teodoro Gonzalez Grava al PipiCan Repeteix la 440

705 TORTOSA
Des de rotonda parc nivera

fins col·legi seminari
Il·luminació camí d'Orleans Repeteix la 401

715 TORTOSA Residencia Escales Repeteix la 700

716 TORTOSA Plaça Alfonso Font Repeteix la 111

717 TORTOSA Pipi-can Grava Repeteix la 440

724 TORTOSA Zona Vora Parc
Millorar o ampliar la il.luminació a la zona de Vora Parc, hi ha molta foscor i llum 

tenue
Repeteix la 33

725 TORTOSA
Carrer Ronda Docs entre 

Carrer Roselló i següent
Enrajolar la vorera de Ronda Docs Repeteix la 468

726 TORTOSA
Plaça Barcelona o Plaça 

Alfons o Plaça Ajuntament
Instal·lacions de parcs infantils centre Tortosa Repeteix la 492 que és més concreta

727 TORTOSA En concret les voreres Una major neteja del conjunt de la ciutat. Repeteix la 87

731 TORTOSA Ferreries Baixada Via verda per l'accés a l'Institut Joaquim Bau Repeteix la 279

732 TORTOSA Ferreries B aixada via verda per l'acces a l'Institut Joaquim Bau Repeteix la 279

733 TORTOSA Parc Països catalans Ficar porteries i pintar les línies del parc Països catalans Repeteix la 515

734 TORTOSA per tot Tortosa Netejar els grafitis de tot Tortosa Repeteix la 87

739 TORTOSA Ferreries M'agradaria qu hi hagi més parquings en Ferreries Repeteix la 354

741 TORTOSA Tortosa Un lloc que hi hagi on se pugui jugar a futbol Repeteix la 688

742 TORTOSA Barri de Sta Clara Col·locació de senyals: gossos lligats, recollir excrements... Inclosa a la 200

743 TORTOSA C  Ronda Docks Millora viabilitat accesible desde ortopedia fins col·legi Repeteix la 561
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745 TORTOSA Toda Tortosa Más carriles bicicletas y patinetes (van por las aceras atropellando a la gente mayor) Repeteix la 330

746 TORTOSA Toda la ciudad Papelera y más containers de reciclaje Repeteix la 592

747 TORTOSA

Plaça Barcelona y Plaça

que hay al lado del puente 

Bimilenario

Plantación de arboles y bancos con sombra (en verano es horrible) Repeteix la 650

748 TORTOSA
carreró de la sang i 

coltants. Terra lliscant.

Millorament paviment zona Ajuntament - Cardó.

La sang, revisar quan plou.
Repeteix la 713

749 TORTOSA
Tortosa - Port Mil·lenari i 

voltants. Ferreries - vora riu
Neteja Repeteix la 87

750 TORTOSA Tortosa Papereres Repeteix la 98

751 TORTOSA Ferreries Baixada Via Verda per l'accés a l'Institut J.Bau Repeteix la 279

753 TORTOSA
Al Parc municipal Teodor 

Gonzalez
Més llum Repeteix la 322

754 TORTOSA Plaça del Carrilet Taules de ping pong al carrer Repeteix la 535

761 TORTOSA Ferreries Baixada Via Verda per l'accés a l'Institut JBau Repeteix la 279

762 TORTOSA Ferreries Baixada Via Verda per l'accés a l'Institut JBau Repeteix la 279

763 TORTOSA Ferreries Accés a l'Institut JBau des de la Via Verda Repeteix la 279

764 TORTOSA Ferreries Baixada Via Verda per l'accés a l'Institut JBau Repeteix la 279

766 TORTOSA Plaça de l´auditori

Senyores, senyors: Els faig la mateixa proposta de l'any anterior, que és l'adequació 

del darrera del Teatre Felip Pedrell doncs crec que ara està en condicions molt 

deficients, doncs quan carreguen o descarreguen material al teatre veig que ho fan en 

condicions deficients. Possiblement aquesta obra es podria fer sense aquestes 

propostes, no ho sé, però crec que milloraria molt l'aspecte i eficiència de l'auditori.

Repeteix la 470

767 TORTOSA Baixada Via Verda per l'accés a l'Institut JBau Repeteix la 279

768 TORTOSA Parc Teodor Gonzàlez Ampliació i millora de la zona de joc infantil ampliant la franja d'edats. Repeteix la 39
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769 TORTOSA Barri Sant Llatzer Construcció d'una piscina pública Repeteix la 599

770 TORTOSA Barri Sant Llatzer
Convertir almenys una part del solar davant de l'Escola Sant Llàtzer en zona 

verda d'ús públic
Repeteix la 600

772 TORTOSA C  Cervantes Que netegen els carrers molt més Repeteix la 87

773 TORTOSA Plaça Alfonso (Tortosa) Una porteria i columpios Repeteix la 492

774 TORTOSA
C Ronda docs, entre C 

Rosello i Passador de la via
Ampliar la vorera de la ronda docs, Paral·lela al carril bici Repeteix la 468

775 TORTOSA Barri el temple Construcció d'un pipican al barri del temple de tortosa Repeteix la 352

777 TORTOSA Tortosa Centre M'agradaria que hi hagi més pàrquings Repeteix la 96

781 TORTOSA A la ciutat en general Posar més papereres Repeteix la 98

784 TORTOSA
Especialment parc teodoro 

gonzalez
Plantar arbres autòctons (de fulla perenne) Repeteix la 615



72 #TortosaParticipa      www.tortosa.cat

PRESSUPOSTOS

PARTICIPATIUS
I QUINES SÓN LES PROPOSTES REPETIDES?

ID NUCLI UBICACIO PROPOSTA OBSERVACIONS

91 REGUERS Skatepark Reguers Ampliar l'skatepark dels Reguers Repeteix la 215

102 REGUERS Avda . Pedra Alta
Posar un reductor de velocitat a l'avinguda pedra Alta al seu pas pel carrer dem 

Col·legi sant Antoni Abat d'Els Reguers
Repeteix la 452, que la concreta

139 REGUERS Avda pedra alta Posar reductors de velocitat a les proxitats del col.legi d’els Reguers. Repeteix la 102

141 REGUERS C/ rioja Refformar el parc infantil del c/rioja, al costat del col.legi Repeteix la 103

143 REGUERS Avda pedra alta Reductors de velocitat a les proximitats del col.legi Repeteix la 102

144 REGUERS C/rioja Renovacio parc infantil costat de l‘escola Repeteix la 103

304 REGUERS
Zona esportiva dels 

Reguers
Ampliar l'skatepark dels Reguers Repeteix la 215

376 REGUERS Avinguda de la Pedralta

Construcció de unes bandes de resalt per evitar l'excés de velocitat dels vehicles 

a la zona propera al col·legi. Aquestes bandes haurien de ser de un material que 

no molestes als veïns quan els vehicles passin per damunt (obra o cautxo).

Repeteix la 102

484 REGUERS Els Reguers Més llums Repeteix la 185

485 REGUERS Els Reguers Mobiliari urbà als parcs infantils Inclosa a la 103

620 REGUERS Local de ball hivern Adequació local de ball hivern (rampa WC) Repeteix la 378

634 REGUERS Ball hivern Remodelació local ball hivern Repeteix la 378

635 REGUERS Camp futbol-7 (gespa) Tanca perimetral camp futbol-7 Repeteix la 278

641 REGUERS Pista ball hivern Acondicionar local de ball hivern (rampes WC) Repeteix la 378

642 REGUERS Tota la població Arranjar voreres Repeteix la 621

643 REGUERS Pista ball estiu Tapar pista ball d'estiu amb lona Repeteix la 622

645 REGUERS Zona esportiva Parc urbà de salut Repeteix la 633

646 REGUERS Tot poble Reparació voreres Repeteix la 621

647 REGUERS Pista ball estiu Tapar pista ball estiu Repeteix la 622

652 REGUERS Zona esportiva Parc urbà de salut Repeteix la 633

653 REGUERS Reparació voreres Repeteix la 621

654 REGUERS Pista ball estiu Tapar pista ball estiu Repeteix la 622

659 REGUERS Els Reguers Acondicionament voltants perifèrics camp futbol Repeteix la 278

661 REGUERS Parc urbà de salut Repeteix la 633

662 REGUERS Tapar pista de ball d'estiu Repeteix la 622
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213 VINALLOP Vinallop Instal·lar un mòdul de Skate Halfpipe a la zona esportiva de Vinallop. Repeteix la 93

216 VINALLOP Zona poliesportiva Instal·lar algun mòdul de Skate (Halfpipe) a la zona poliesportiva de Vinallop. Repeteix la 93

266 VINALLOP Zona Poliesportiva o altres Instal·lar un mòdul halfpipe per fer Skate i altres esports similars. Repeteix la 93

305 VINALLOP Zona poliesportiva Instalar un halfpipe a Vinallop(no requereix molt de cost) Repeteix la 93

344 VINALLOP Carrer llevant o altre Pipi can ballat per soltar els gosos. Repeteix la 265

345 VINALLOP Parc Zona de gimnas urba ecologic,  en zona de parc o altra. Repeteix la 267

458 VINALLOP
Escola Divina Pastora de 

Vinallop

Adequació de l'espai exterior de l'escola. Posar unes jardineres per fer un hort 

escolar i posar grava per evitar els excrements de gats.
Repeteix la 348

486 VINALLOP parquito  Hilari Arasa
Posar estris po maquinaria per fer deport a les zones ludiques, tant per la gent 

gran com per a qualsevol vei del poble que ho vulgui fer-ne un bon ùs.
Repeteix la 267

491 VINALLOP
zona de barbacoes o al 

parque
maquinaria per fer exercicis al carrer per tothom Repeteix la 267

651 VINALLOP Col legi Divina Pastora Aparcament de bicis a la sortida del col·legi Divina Pastora Repeteix la 632

658 VINALLOP
Col legi Divina Pastora de 

Vinallop
Aparcament de bicis a la sortida del col legi Divina Pastora de Vinallop Repeteix la 632
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Moltes gràcies a totes les persones 

proposants per la seva participació!


