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Nota: Les propostes que figuren a la butlleta de votació, tot i ser les presentades pels proposants, en alguns casos no estan redactades literalment tal i com s’han
presentat amb l’objectiu de fer-les més clares i, en algun cas també, no corresponen estrictament a les propostes presentades, ja sigui perquè s'hi ha fet algun afegit
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.
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QUINES SÓN LES PROPOSTES VÀLIDES A TORTOSA?
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PROPOSTA (amb cost aproximat)
Renovar voreres al c.Castelló, entre av. Catalunya i c. Pobla de Massaluca, a Ferreries (30.000 €)
Instal·lar punt d‘aigua i bancs a l‘àrea d‘esbarjo caní del parc Teodor González (7.000 €)
Instal·lar un terra de fusta natural a l‘aula de Dansa del Teatre Auditori Felip Pedrell (8.000 €)
Instal·lar jocs infantils al parc Lluís Companys, a Ferreries (76.500 €)
Soterrar dos illes de contenidors al pg. de l‘Ebre (130.000 €)
Posar una font a la plaça del pavelló de Remolins (10.000 €)
Posar una font al c. Alcanyís, a Ferreries (10.000 €)
Instal·lar jocs infantils al passeig de l‘Ebre, a Ferreries (26.800 €)
Pavimentar carrers en l‘àmbit del c.Marquesa de la Roca, c.de la Ràpita, c.Ulldecona, c.Llarg de St.Vicent, c.d‘en Serra, ... (145.000 €)
Ampliar l‘skatepark al parc dels Països Catalans (45.000 €)
Crear un skatepark al parc de Remolins (48.000 €)
Aplicar un ferm en base a sauló sòlid al pg.de les Bicicletes, al parc Teodor González (130.000 €)
Millorar enllumenat i vorera a rda.Docs entre passador de les vies i av.Generalitat (90.000 €)
Posar una font a la pl.Mossèn Sol (10.000 €)
Posar bancs a la pl.del Paiolet (1.500 €)
Instal·lar un circuit biosaludable a la zona del Mossos d‘Esquadra, al Temple (15.000 €)
Pavimentar el c.Paüls, a Ferreries (25.000 €)
Instal·lar una àrea de jocs infantil inclusiva per a persones amb diversitat funcional, a la pl.de les Corts Catalanes, al Temple (86.000 €)
Instal·lar una àrea de jocs infantil inclusiva per a persones amb diversitat funcional, a la pl.Pius XII, a Ferreries (58.000 €)
Instal·lar una àrea de jocs infantil inclusiva per a persones amb diversitat funcional, a la pl.Immaculada, a Remolins (58.000 €)
Il·luminar la plaça del Teatre Auditori Felip Pedrell, a Voraparc (19.500 €)
Posar enllumenat a l‘àrea d‘esbarjo caní de Ferreries (3.000 €)
Renovar la coberta de La Nau del parc Teodor González (60.000 €)
#TortosaParticipa
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PROPOSTA (amb cost aproximat)
Habilitar vestidors a La Nau del parc Teodor González (65.000 €)
Renovar l‘enllumenat, amb tecnologia LED, de La Nau del parc Teodor González (15.000 €)
Instal·lar porteries de fútbol sala al parc dels Països Catalans de St Llàtzer (4.000 €)
Posar bancs i jardineres a la pl.dels Banys per convertir-lo en un espai verd de lectura urbana (12.000 €)
Crear un aparcament cobert per motos i bicis a la zona de la rbla.Felip Pedrell-parc Teodor González (42.000 €)
Habilitar carril bici entre el pont de l‘Estat i la pl.Corona d‘Aragó (51.500 €)
Ampliar la pèrgola de la pl.Francesc Macià, a Ferreries (60.000 €)
Fer una rèplica dels gegants de la ciutat Rufo i Rubí (17.000 €)
Il·luminar tram inicial del camí Potra de Pino (70.000 €)
Construir una àrea d‘autocaravanes, a la zona de Quatre Camins (122.000 €)
Millorar enllumenat a passos de vianants de la ciutat (av.Generalitat, av.Catalunya, ...) (65.000 €)
Instal·lar climatització i punts de llum a les antigues escoles de St.Llàtzer (25.000 €)
Renovar jocs infantils, instal·lar pista de bitlles i petanca, i millorar enllumenat del parc dels Països Catalans, a St.Llàtzer (90.000 €)
Millorar la pl. del Tortosí Absent, a St.Llàtzer (35.000 €)
Il·luminar el camí d‘Orleans, des del parc Nivera fins al Seminari Diocesà (30.000 €)
Renovar voreres del c.Cervantes (132.000 €)
Instal·lar doble porta de seguretat a les àrees d‘esbarjo caní de la ciutat (62.000 €)
Millorar accessibilitat als passos de vianants a rda.Docs, i fer vorera entre passador de les vies i c.Rosselló (105.000 €)
Ampliar jocs infantils al parc Teodor González (155.000 €)
Millorar enllumenat al passeig de Ribera, a Voraparc (27.000 €)
Posar una font a l‘Estadi (10.000 €)
Nou tancament perimetral i xarxa de protecció a la pista nova, a l‘Estadi (18.000 €)
Renovar cistelles, porteries i xarxes a la pista poliesportiva de Remolins (12.000 €)
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PROPOSTA (amb cost aproximat)
Renovar voreres c.Sol, num. 17-33; c. Ginestar, núm. 3-7 i trv. del Mur, núm. 12-26, a Remolins (41.000 €)
Cobrir la pista nova de l‘Estadi (140.000 €)
Crear nova àrea d‘esbarjo caní, amb font i bancs, a la zona del pont Tirant lo Blanc, a St. Llàtzer (30.000 €)
Millorar enllumenat de les escales del Seminari (30.000 €)
Instal·lar un circuit biosaludable al parc Teodor González (15.000 €)
Renovar paviment del c.d‘en Carbó (115.000 €)
Urbanitzar l‘av.de l‘Estadi, fins al c.Amposta, i fer un accés a la Via Verda (160.000 €)
Fer tancament perimetral amb barana a la pl. Francesc Macià (75.000 €)
Millorar enllumenat a la rbla.Pompeu Fabra (60.000 €)
Eliminar barreres arquitectòniques a 34 passos de vianants (Cota 0): àmbit av.Generalitat, rda.Reus, c.Despuig i pl.Ajuntament; encreuament
pg.Moreira i c.Roselló; pl.Corona d‘Aragó. (65.000 €)
Millorar voreres c.València i rbla.Pompeu Fabra (60.000 €)
Instal·lar jocs infantil i mobiliari urbà al solar darrera esglèsia de St.Llàtzer (26.800 €)
Millorar enllumenat a l‘av.Colom (60.000 €)
Posar taules de píc-nic a l‘ermita del Coll de l‘Alba (11.250 €)
Posar jardineres a faroles del centre de la ciutat (18.000 €)
Posar bancs a la pl.Immaculada, a Remolins (9.000 €)
Finalitzar el tancament entre av.Canigó i les vies, a St. Llàtzer (60.000 €)
Instal·lar pilones a la vorera del c.Alfara de Carles, entre c.València i c.Castelló, a Ferreries (1.800 €)
Instal·lar coberta parcial a les graderies del camp de futbol annex a l‘Estadi (130.000 €)
Reformar els vestidors i serveis de la pista poliesportiva de Remolins (35.000 €)
Instal·lar jocs infantils i bancs a la pl.St. Jaume, a Remolins (26.800 €)
Renovar la vorera del c.Artur Anguera Vallès (15.000 €)
#TortosaParticipa
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PROPOSTA (amb cost aproximat)
Millorar enllumenat a la zona entre c.Artur Anguera i rbla.Felip Pedrell (12.000 €)
Soterrar les illes de contenidors del c.Juan Sebastián Elcano i del c.Francisco Pizarro (130.000 €)
Instal·lar petites pistes de futbol/bàsquet a la pl.Francesc Macià o al parc Lluís Companys, a Ferreries (120.000 €)
Instal·lar un parc de barres/cal·listènia al parc Teodor González (36.000 €)
Reformar les antigues escoles del Grup del Temple (95.000 €)
Posar taules de píc-nic al parc dels Països Catalans, a St.Llàtzer (15.000 €)
Posar bancs a l‘skatepark del parc dels Països Catalans, a St.Llàtzer (4.000 €)
Instal·lar un circuit biosaludable al parc dels Països Catalans, a St.Llàtzer (12.000 €)
Fer un accés per a persones amb mobilitat reduïda al pavelló poliesportiu de Ferreries (70.000 €)
Instal·lar 4 punts nous d‘alimentació per a colònies de gats, a ctra.València, c.Murada de St. Joan, c.Ferran d‘Aragó i pl.Canigó (8.000 €)
Instal·lar un circuit biosaludable a la pl.Menahem Ben Saruq, a Remolins (12.000 €)
Adquirir una pantalla gran de TV, cadires i material per a la sala infantil de la Biblioteca Marcel·lí Domingo (9.800 €)
Instal·lar tirolina infantil i mini rocòdrom al parc Teodor González (25.000 €)
Instal·lar panells sensorials exteriors i jocs fixos d‘experimentació al parc Teodor González (20.000 €)
Instal·lar zona de jocs i panells / murs musicals al parc Teodor González (20.000 €)
Instal·lar un parc infantil a la zona de la pl.Mossèn Sol (26.800 €)
Posar bancs a la pl.Mossèn Sol (4.500 €)
Crear una àrea urbana esportiva al parc de Remolins (135.000 €)
Renovar els jocs infantils de la pl.Immaculada i del parc de Remolins (80.000 €)
Arranjar un sector de muralla del castell de Tenasses (170.000 €)
Posar una font a la pl.del Carrilet (10.000 €)
Adquirir material i mobiliari per a l‘Espai Jove Lo Carrilet (4.500 €)
Instal·lar pèrgola, taula de ping-pong i jocs de carrer a la pl.del Carrilet (51.500 €)
#TortosaParticipa
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PROPOSTA (amb cost aproximat)
Renovar i posar tanca als jocs infantils de la pl.Ausiàs March, a Quatre Camins (42.000 €)
Instal·lar ascensor a l‘Espai Jove Lo Carrilet (40.000 €)
Crear un recorregut de bany de bosc a la Mola de Catí (65.000 €)
Renovar el terra de l‘Espai Jove Lo Carrilet (70.000 €)

#TortosaParticipa
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PROPOSTA (amb cost aproximat)
Millorar equipament del gimnàs (5.000 €)
Instal·lar un punt fix d‘alimentació de gats entre la font i el cementiri (2.000 €)
Millorar el terra del passeig de l‘Antic Lligallo (15.000 €)
Instal·lar una barana al pont Vell (15.000 €)
Arranjament del camí dels Paulencs (12.000 €)
Instal·lar tendals mòbils per cobrir la pista d‘estiu (12.000 €)
Millorar l‘enllumenat a la zona esportiva (6.000 €)
Instal·lar circuit biosaludable a la zona esportiva (9.000 €)
Instal·lar pilones retràctils a l‘àrea de la carpa de la zona esportiva (11.000 €)
Ampliar els jocs infantils a la zona esportiva (15.000 €)

#TortosaParticipa

www.tortosa.cat

QUINES SÓN LES PROPOSTES VÀLIDES A VINALLOP?
ID
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PROPOSTA (amb cost aproximat)
Instal·lar una taula de ping-pong al parc Hilari Arasa (3.500 €).
Ampliar els jocs infantils del parc Hilari Arasa (15.000 €)
Pavimentar el carrer del Roser (15.000 €)
Adquirir un futbolí per al Casal (3.000 €)
Instal·lar un circuit biosaludable al parc Hilari Arasa (11.000 €)
Instal·lar taules de píc-nic a la zona de barbacoes (15.000 €)
Instal·lar una tanca entre les pistes de futbol i de ciclisme al poliesportiu (7.500 €)

#TortosaParticipa

www.tortosa.cat

QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ

PROPOSTA

7

Ferreries, parc, remolins i sant
llatzer

Millora d les zones d'esbarjo caní, manteniment de les mateixes.

9

Camp Redo

Enllaçar la via verda en sentit al delta del ebre.

Coll del Alba, Barranc de
10 caputxins, Caramella i Ports
Tortosa Beseit
Estadi Municipal Josep Otero, al
lloc del Velòdrom, instal.lació de
no s utilitza per fer cap tipus
11 qual
de campionat ni res relacionat amb
el ciclisme, ni té les mesures per
portar-ho a terme.
de la població, on es
12 Arreu
convingui més adient.

Limpieza de senderes i camins als ports i senderes localitzades a Tortosa
Eliminació del Velòdrom de l'estadi Municipal, i fer la creació de dos camps
més de futbol 7 ja què al 2019, hi ha cinc vegades més nens que juguen al CD
Tortosa i Escola Ebre, i es continua tenint les mateixes instal·lacions que fa
25 anys. La major part de dies, hi ha 7 o 8 equips entrenant al mateix moment,
fet que es fa impossible la progressió dels nens a l'esport que practiquen,
concretament el futbol 7.
Creació de més zones per passejar els animals, i en els eu cas, que puguin
fer les seves necessitats en llocs molt concrets, ja què em fa vergonya
passejar per Tortosa, amb excrements per tot arreu.

Generalitat i avinguda
13 Avinguda
Catalunya de Tortosa

Millora de l'enllumenat des dos dels carrers més importants a Tortosa,
l'avinguda Generalitat, i l'avinguda Catalunya, ajquè no dóna cap tipus de bona
imatge ni seguretat caminar per aquest carrers quan ja es fosc. La situació de
l'enllumenat a un sol costat ha empitjorat, i molt, la bona visibilitat a la
principal artèria de la ciutat. En molts pas de vianants, no hi ha la il·luminació
adient. Les noves llums de terra parpadejant, més de la meitat no funcionen.

14 raval de Sant LLatzer

contenedors de basura soterrats

16 la raval de sant llatzer

Ampliacio de voreres de la Raval hasta Tortosa, a partir del pont de la Raval
fins Tirant lo Blanc i desde allí fins la resta.

10

MOTIUS NO VALIDACIÓ
No és inversió. La proposta fa referència a tasques de
manteniment ordinari incloses al cronograma del servei
de Manteniment i logística. Hi ha propostes en la
mateixa matèria com la 8, 91, 128 i 168
No és susceptible d'execució atès que afecta béns que
no són de titularitat municipal; la via verda és
competència del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Aquest ens té previst per l'anualitat 2019 la reconversió
d'un tram de 7,2 quilòmetres de l'antic traçat del Carrilet
de Tortosa a la Cava en via verda
No és inversió. L'objecte de la proposta són actuacions
de manteniment.
El cost de l'actuació supera l'import previst als
pressupostos participatius. A més, darrerament s'ha
efectuat actuacions de millora i inversió al velòdrom.
Inconcreta (hi ha altres més concretes). Hi ha altres
propostes concretes en la mateixa matèria com la 168 i
la 6. La neteja no és inversió.
El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim
dels pressupostos participatius. Pel que fa als llums
del terra la reparació no es considera inversió, es
tractaria de manteniment.
El cost estimat supera l'import màxim dels
pressupostos participatius, atès que al Raval de St.
Llàtzer hi ha 5 illes de contenidors.
No és possible tècnicament realitzar l'ampliació de les
voreres a curt termini atès que afectaria el trànsit de
l'àmbit per la qual cosa caldria realitzar de forma prèvia
un estudi de mobilitat, aspecte que queda fora de
l'àmbit dels pressupostos participatius.
#TortosaParticipa

www.tortosa.cat

QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ

23 Tortosa

Avinguda Colón a l'altura de la
29 farmàcia.
30 Ferreries

34 Plaça 1 d'octubre

36 Ferreries.

37 Ferreries.

de l'Absis Catedral,Nucli
38 Plaça
Antic, Barri Castell
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PROPOSTA
Nova Pista d'Atletisme, degut a l'estat de l'actual pista d'atletisme les
persones que treballem, entrenem, i "vivim" al llarg de l'any en aquesta,
creiem que es necessari una renovació urgent. El tartán, està en unes
condicions pèssimes, l'arc de ka pista no és reglamentari, i els atletes que
entrenen casa dia pateixen lesions degut al desgast. Crec que seria beneficiós
per al club tenir una pista reglamentària per poder organitzar competicions i
esdeveniments per tal de treure un rendiment.

MOTIUS NO VALIDACIÓ
La construcció d'una pista d'atletisme inclouria
l'adquisició dels terrenys, la construcció de la pista,
vestidors, graderia, drenatge, etc... pel que el cost
estimat supera l'import màxim dels pressupostos
participatius.

Els passos de vianants són actuacions d'ordenació del
trànsit que no tenen la consideració d'inversió.
No és executable tècnicament a curt termini o calen
estudis previs. Per poder-la fer efectiva cal adaptar la
normativa per regular aquests usos a la via pública, per
Habilitar una zona per a rentar gossos a ferreries
la qual cosa queda fora de l'àmbit dels pressupostos
participatius.
Aquesta petició no es troba inclosa dins de l'àmbit dels
pressupostos participatius ja que, més que una
inversió, es considera una distinció que la ciutat atorga
Un monument a la dolçaina i als abanderats
a una entitat o una persona, i que, per aquest motiu,
hauria de ser objecte de valoració en un un altre marc
procedimental.
Ferreries: Adequar les cantonades del C\ Llarg de Sant Vicent, per la zona del La proposta no és suficientment concreta per poder ser
Mercadona; amb els carrers perpendiculars; per millorar l'accés a persones
valorada. S'ha intentat contactar per concretar-la, però
amb problemes de mobilitat, i els carros de compra ben carregats; per evitar no ha estat possible. Hi ha altres propostes en la
danys als vehicles, per acera estreta i accessos en pendent curta amb fort
mateixa matèria que són concretes com la 1, 127, 134,
desnivell.
155, 192, 193, 246
No és executable tècnicament a curt termini o calen
Ferreries: Reduir l'amplada de les aceres al C\ Llarg de Sant Vicent; per
estudis previs.
millorar l'aparcament als veïns i resident al barri, que cada cop creix més en
població i per aparcaments gratuïts; posant les faroles a les parets d'edificis. L'execució de la proposta no compleix amb l'actual
normativa d'accessibilitat.
El desnivell existent entre la plaça de l'Àbsis de la
Catedral i l'inici del carrer dels Capellans és de 5
metres. Un accés adaptat requereix una rampa de 60
metres de llargària que implicaria refer totes les
Eliminar les barreres arquitectòniques de la plaça de l'absis condicionant
escales existents. A partir d'aquest punt i fins el punt
mitjançant rampes per millorar l'accés als veïns
més elevat del carrers, el desnivell és de 10 metres, la
rampa que caldria fer per salvar aquest desnivell
supera els 100 metres de llargària, que supera la
longitud del propi tram de carrer a salvar.
#TortosaParticipa
www.tortosa.cat
Pas de vianants

QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ

PROPOSTA
MOTIUS NO VALIDACIÓ
FERM novedós a la zona APARCAMENT PARC TEODOR GONZALEZ.
Pavimentació de la zona d'aparcament amb un producte natural però que
ZONA
APARCAMENT
DE
TERRA
La proposta no la fa una persona física, com estableix
permeti DURABILITAT i cap MANTENIMENT. Proposem un ferm apte per
44 PARC TEODOR GONZALEZ
el reglament dels pressupostos participatius.
accés rodat i peatonal a base de Sauló Sòlid. Un material natural a base de
Sauló que amassat amb altres components el fan resistent i estable, permet el
reperfilat de la superfície i facilitar l'evacuació d'aigua de pluja.
45 Carrer Ronda dels Docs

Millora de l´enllumenat i urbanització voreres

Nou del Vall, a l'altura del Portal Un pas de zebra elevat
62 C/
de Romeu

63 Davant de l'escola de Remolins

Un pas de zebra elevat

64 C/ Garrofer

Contenidors per a reciclar

Des del pavelló de Remolins per la
65 Rambla Felip Pedrell fins a l'altura Bancs
de la Catedral.
69 Zona del pavelló de Remolins

Zona esportiva amb camps de futbol de bàsquet, ping pong

de Remolins, Escola de la
70 Escola
Mercè, Escola de Ferreries,

3 policies per controlar el trànsit.
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La proposta no la fa una persona física, com estableix
el reglament dels pressupostos participatius.
El carrer Nou del Vall, i tota aquella àrea, té una
configuració de calçada amb paviment determinat i, en
aquell indret, ja s'hi produeix una petita modificació de
calçada que serveix d'alerta als conductors. A més, el
camp de visió per al vianant i el conductor és total,
cosa que fa inncessària, a més de l'actual configuració,
efectuar qualsevol altra actuació allí.
Carrer amb calçada molt estreta amb línia
d'estacionaments al costat dret. La configuració de la
zona, el carrer, les velocitats d'ús i la visibilitat per a
conductors i vianants, no justifiquen un pas elevat.
Atesa la trama urbana de la zona, la solució passaria
per actuacions que no tenen la consideració d'inversió,
per la qual cosa quedaria fora de l'àmbit dels
pressupostos participatius. En tot cas es trasllada la
proposta al servei municipal responsable.
No és executable tècnicament a curt termini o cal
estudis previs. Atesa l'amplada de la vorera en el lloc
indicat la instal·lació de bancs dificultaria i empitjoraria
la mobilitat.
Els terrenys concrets on es proposa l'actuació estan
qualificat com equipament socio-cultural, no sent
tècnicament viable la proposta realitzada. En el mateix
àmbit hi ha la proposta 321.
No és inversió.
#TortosaParticipa

www.tortosa.cat

QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ

PROPOSTA

71 Barri Sant Vicent

Vorera, passeig, que connecti el barri de Sant Vicent amb el Pont del
Mil.lenari.

73 Barris de Tortosa.

Instal.lació d'abeuradors i menjadors per a gats de carrer.

Inconcreta (n'hi ha d'altres més concretes). La proposta
número 291 concreta els punts on han d'anar ubicats.

77 Plaça Francesc Macià
79 Avinguda Gerenalitat a l'altura de
Mapfre

12 arbres

81 Zona del rastre

Parc infantil

82 Zona de Ferreries, Tortosa Centre

Zona d'aparcament gratuït

83 Zones fora del nucli de vivendes.

Un local municipal per poder fer celebracions de tot tipus amb rostidor.

gratuït de l'hospital, al
86 aparcament
fossar.

Ja que l' accès amb vehicle privat és majoritari per acudir a l' HTVC es podria
pavimentar i senyalitzar l'aparcament del fossar que hi ha prop de l'hospital ja
que els cotxes queden sovint mal aparcats i el pas resulta dificultós; a més,
tot és terra.

87 Plaça Alfons XII

Remodelació Plaça Alfons XII

89 Plaça Ajuntament

Remodelació plaça Ajuntament

92 Ferreries

Un parell d'abres per fer sobra a l'estiu

97 Tortosa Centre

Alliberament terreny de Renfe i fer places de aparcament gratuit

No és inversió.
No és executable tècnicament a curt termini o calen
estudis previs.
Inconcreta. Hi ha propostes en el mateix àmbit que la
concreten com la 305.
No és inversió. La delimitació de les zones
d'estacionament regulat no és una inversió.
El cost de l'actuació superaria l'import previst als
pressupostos participatius.
La pavimentació del fossar requereix, per tractar-se
d'un Bé d'Interés Nacional, informe favorable de la
Comissió Territorial de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, que ja ha manifestat en més d'una ocasió la
seva disconformitat amb actuacions que alterin les
seves característiques originals.
El cost de l'acutació superaria l'import previst en els
pressupostos participatius. Per l'any 2019 està previst
al pressupost la realització d'un estudi per la seva
remodelació
El cost de l'actuació supera l'import màxim dels
pressupostos participatius
La plantació d'arbres no es considera inversió
La proposta afecta a béns dels quals s'està en el
procés administratiu de canvi de titularitat, per la qual
cosa queda fora de l'àmbit dels pressupostos
participatius

13

Aixopluc per a parada de bus

MOTIUS NO VALIDACIÓ
No susceptible d'execució a curt termini atès que
afecta béns sobre els quals l'Ajuntament no disposa de
facultats per actuar. L'actuació proposada comportaria
l'expropiació de terrenys.

#TortosaParticipa
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QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ
98

106

108
109
114
119

120
132
135
139

142

14

PROPOSTA

MOTIUS NO VALIDACIÓ
La ubicació i senyalització de carril bus o altres
Tortosa
Fer un carril bus en alguns trams de la Av. Generalitat
similars és ordenació del trànsit que no comporta
inversió
Aquesta petició no es troba inclosa dins de l'àmbit dels
pressupostos participatius ja que, més que una
inversió, es considera una distinció que la ciutat atorga
Col·locar
un
monument/placa
d?homenatge
als
paradistes
històrics
i
venedors
Plaça Barcelona
a una entitat o una persona, i que, per aquest motiu,
del mercat de Tortosa.
hauria de ser objecte de valoració en un altre marc
procedimental.
Paral·lel al riu (zona pública del
Afecta espais o béns que no són de titularitat
Carril Bici entre Jesús i Ferreries
camí de sirga).
municipal.
La proposta comporta la necessitat de realitzar un
estudi de mobilitat ampli de tot el sector per valorar la
Temple- Raval Llet
Carril bici carrer Canigó i fer carrer Barcelona i Canigó de sentit únic.
seva viabilitat. Per la qual cosa està fora de l'àmbit
dels pressupostos participatius.
El cost estimat supera l'import màxim dels
CARRETERA SIMPATICA
VORERA
pressupostos participatius.
Parquing en superfície Parc Teodor Adequar zona verda del parc Teodor González amb adoquins amb gespa, a fi i En el mateix àmbit hi ha la proposta núm. 51 quina
solució tècnica és més adequada per la naturalesa dels
González
efecte de tenir un pàrquing en superfície a la zona verda.
terrenys objecte de la proposta.
No es pot executar a curt termini o calen estudis
Millora de l´estat del paviment, jardineria i mobiliari urbà de la Plaça Alfonso.
previs. Està previst al pressupost d'aquest any la
Plaça Alfonso
Moltes rajoles es mouen i podria ser un nucli per l'oci de les families que ara
realització d'un estudi respecte la rehabilitació integral
no pot ser
de la plaça.
Indefinida. Hi ha una proposta concreta que fa
Ferreries
Arreglar pabelló de ferreries
referència al mateix equipament que és la 289.
Realitza dins del pla de l.estacio, un pla integral que es pugui respecta les
La realització d'un Pla Integral no és inversió, no entra
Cervantes cruilla ronda docks
colonies de animals que alli a les vies i viuen
dins de l'àmbit dels pressupostos participatius.
Ya que viene mucha juventud de
fuera del barrio y hay mucho
Vigilar el parque de san Llátçer sobretodo las noches de dias festivos
No és inversió.
trapicheo
Controlar la plaga de cucs dels pins. 'Processionaria'. Tota la zona esmentada
baix esta afectada greument pels cucs i apart de ser mortals per als gosos o No és inversió. Es tracta d'una actuació de
Tota la baixada del cementiri i el
en el cas surri greus consecuencies són perillosos per les persones i tinc en manteniment que traslladem al servei corresponent.
parc de la plaça de la unió.
coneixement una veina que a sofert una reacció per la pols que solten. Cual
cosa si o toca un nen pot pati una greu reacció.
#TortosaParticipa
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QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ
tots els diferents punts on hi
143 En
hagi colonies controlades

PROPOSTA
Més punts de menjar per a les colònies callejeres de gats, i castracions
d'aquestes! Per evitar super població i per poder tenir als nostres animals de
carrer ben cuidats dintre les possibilitats que això comporta. Pensem en tots
els sers vius de la nostra població per donar exemple d'una tortosa que si es
preocupa dels indefensos i sense veu!

MOTIUS NO VALIDACIÓ
Inconcreta (hi ha altres més concretes). Hi ha parts de
la proposta que no tenen la consideració d'inversió. La
proposta 291 la concreta pel que fa a la part que és
inversió.

A tota Tortosa en general,i en
al barri de Ferreries i a la
146 particular
part de darrera del parc de Tortosa Adaptar ceres amb rampes accessibles i passos de vianants en general.
amb acces al pont del tren.

Inconcreta. No és prou concreta com per poder valorar.
Hi ha altres propostes en la mateixa matèria que són
concretes com la 1, 127, 134, 155, 192, 193 i 246.

Al centre de Tortosa,plaça de
147 l'Angel,plaça de l'Ajuntament,plaça Mes zones de columpis i espais d'oci per a nens.
d'Alfons,casc antic...

Inconcreta (n'hi ha d'altres més concretes). Dels espais
proposats n'hi ha que no són técnicament viables a
curt termini o calen estudis previs. Hi ha propostes
més concretes en la mateixa matèria, com la 74, 76,
244, 305, 342,...

VORA PARC ( PASSEIG DE
RIBERA ) DES DE L'ALTURA DEL
FELIP PEDRELL FINS
150 TEATRE
IMPLANTACIÓ DE 2 SEMÀFORS.
PASSEIG DE RIBERA Nº 29
APROX. ENTENT, COM TOTA LA
ZONA DE LA CARRETERA.

A nivell de trànsit i seguretat viària, no està justificada
la instal·lació d'un conjunt semafòric en aquell indret

PASSSEIG DEL RIU ( ZONA
151 VORA PARC, PASSEIG DE
RIBERA)

MÉS EFECTIUS DE NETEJA PER NETEJAR EL PASSEIG DE RIU.

No és inversió. La neteja és una tasca de
manteniment.

156 Centre Cívic de Ferreries

Punt de lectura al Centre Cívic de Ferreries: Habilitar un punt de lectura al
centre cívic de Ferreries, que estigui connectat amb la Biblioteca de Tortosa,
on es puguin prestar i tornar llibres de la b. Marcelí Domingo, i on es puguin
realitzar activitats adreçades a promocionar la lectura i la cultura. La B.
No és inversió. Es tracta d'un nou servei que comporta
Marcelí Domingo, és de difícil accés per a molts de nosaltres (dificultat
despesa de personal.
aparcament...), i seria una manera de poder accedir al seu patrimoni per a tots
aquells que vivim en aquella zona. A més, hem de tenir en compte, que està
molt a prop de l'institut i l'escola de treball. Seria un bon punt de préstec.
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QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ
hauria d'estar format per un parell
de tècnics de treball social
coneixedors dels.recursos de
157 la.comunitat i amb capacitat
d'executar i decidir la intervenció
immedita per donar resposta a la
necessitat immediat. El servei
estaria de guàrdia les 24hore

PROPOSTA

MOTIUS NO VALIDACIÓ

crear un servei d'atenció a les urgències socials dirigit a les persones dels
pobles de tortosa. persones grans, sense llar. incloure programes específics
d'atenció a persones fràgils i vulnerables en èpoques de cop de caloro baixada No és inversió.
de temperatures, etc.

169 A la entrada de Tortosa

Que es lleve la Bandera de la Estelada de la entrada de Tortosa, perque
aquesta bandera dona per fet que tots els ciutadans de Tortosa son
independentistes i no es aixi. Es tendria que decidir mitjantcant votacions del
poble.

170 Tortosa y rodalies

Mes aparcaments per a motos

173 Pasare.la metàl.lica de renfe

Poda de l'enfiladissa de la pasarel.la de renfe

pintor Gimeno del
177 Carrer
(1,3,7,9,11)

Alguna zona per poder parar el cotxe per descarregar els paquets, la compra... La ubicació d'aquestes zones és ordenació de trànsit
ja que els veins d'aquest carrer ja són majors i no poden anar carregats desde que no és inversió.
el parquing.

pàrquings públics gratuits de
179 Tortosa-temple i ferreries nord i
ferreries (SAMO).

Per fomentar l'ús dels aparcaments públics gratuïts proposaria instal·lar a tots El cost estimat supera l'import màxim dels
ells pèrgoles per protegir els vehicles del fred i del sol.
pressupostos participatius

Pompeu Fabra del barri de Millores d'arranjaments de voreres, iluminicio i més papereres a la Rambla
184 Rambla
Ferreries
Pompeu Fabra

187 Centre
188 Centre

Més llum al carrer Sant Blai!
Millora estètica del carrer Sant Blai ( jardineres, papereres)

191 zona de Ferreries

Contenidors soterrats barri Ferreries

16

No és inversió.
La senyalització d'estacionaments és ordenació de
trànsit que no és inversió.
No és inversió. La poda i tasques de manteniment de
jardineria no són inversió.

El cost estimat supera l'import màxim. L'arranjament de
voreres i E.P. en tot el traçat de la rambla Pompeu
Fabra supera l'import màxim. En qualsevol cas, hi ha
propostes més concretes, com la número 193. Pel que
fa a les papereres, ja està previst al pressupost. Al
febrer s'han instal·lat 200 papereres distribuïdes per
Tortosa Centre, Temple, Ferreries i Remolins. Està
previst instal·lar-ne 200 més properament.
No hi ha dades de la persona
No hi ha dades de la persona
Inconcreta. Hi ha propostes més concretes en la
mateixa matèria, com són la 22 i la 252.
#TortosaParticipa
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QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ

198 Pavelló del temple

MOTIUS NO VALIDACIÓ
Inconcreta. No és prou concreta com per poder valorar.
Més iluminicio a tot és barri
Hi ha altres propostes en la mateixa matèria i àmbit
que són concretes com la 118, 189, 206.
No susceptible d'execució atès que afecta a béns
Retirada del monument franquista del mig del riu ebre i exposar-lo en memòria. sobre els quals l'Ajuntament no disposa de facultats
per actuar ja que no són de titularitat municipal.
El cost estimat supera l'import màxim dels
posar una pèrgola a les pistes exteriors del pavelló del temple
pressupostos participatius

203 barranc de la llet

Urgentíssim!! Llum i ascensor al pont de ferro barranc de la llet

Afecta espais o béns que no són de titularitat municipal
i queda fora de l'àmbit dels pressupostos participatius.

204 Barranc de la llet

arranjament parq darrere l'esglessia. Papereres, etc. Podria semblar-se al
consell comarcal

El manteniment no és inversió. Pel que fa a la paperera
ja està previst al pressupost. La proposta 202 fa
referència al mateix lloc.

205 centro civico barrio santa clara

abrir en servicio de la comunidad . o mes como punto de contacto para
pregonar los necesidades.

No és inversió.

194 Barri de Ferreries
196 Tortosa

PROPOSTA

Barri Ferreries continidors prop a
continidors (del barri Ferreries prop a l'escola nivell primari a la Plaça) de
207 les escoles de nivell primari i IES i Els
plàstic i paper sempre estàn plens al matí
plaçes
211 Entre el mercat municipal i el
Plantar arbres
Viena.
zona Temple i zona Eixample /
212 centre
Fer un casal d'avis

213 Casc antic

Promoure lloguers de locals destinats a joves artesans

aparcar al voltant de la Plaça de la Immaculada. Els nens creuen
de la Immaculada al Barri de Prohibir
corrent i no se'ls veu sortir d'entre els cotxes que hi ha aparcats vorejant la
215 Plaça
Remolins
plaça.
PLAÇA DE SANT JOAN O
223 ENTRADA PRAL MERCAT MPAL REPOBLACIÓ FORESTAL URBANA. MENYS CIMENT MÉS OXÍGEN
PLAÇA
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No és inversió. Es tracta d'una actuació del servei de
manteniment. Es trasllada al servei municipal
corresponent.
No és inversió.
El cost de l'actuació supera l'import previst als
pressupostos participatius.
No és inversió. No és una activitat susceptible de ser
executada en el marc dels pressupostos participatius.
Actualment l'Ajuntament té una borsa de locals per tal
de promocionar i consolidar una oferta comercial
propera, estable i de qualitat del Nucli Antic
No és inversió.
No és inversió.
#TortosaParticipa
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QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ

MOTIUS NO VALIDACIÓ
La proposta afecta béns que estan en procés
administratiu de canvi de titularitat, per la qual cosa
queda fora de l'àmbit dels pressupostos participatius.

ESTACIO RENFE &gt; AVDA
225 GENERALITAT /RONDA DOCS /
RONDA REUS

PROPOSTA
RECUPERACIÓ I REHABILITACIÓ DELS MAGATZEMS DE RENFE PER A
TALLERS D'ARTS I OFICIS PER AJUDES, IMMIGRANTS, ATURATS I
GENT NECESSITADA
HABILITACIÓ DE LLOC D'ESBARJO VIES TREN ENTRE
AVDA.GENERALITAT - ESTACIÓ RENFE POSSAR A DISPOCIO DELS
HABITANTS DE TORTOSA UN JARDÍ BOTANIC QUE S'EMPORTI EL
FERRO

ADEQUAT DELS
229 CONTROL
GOSSOS

MILLORA ILUMINACIÓ ÀSSEIG JAUME I

No hi ha dades de la persona

RENFE-RONDA
224 TINGLADOS
DOCS ESTACIO TREN

232 st. llàtzer / temple
236 Plaza Alfons Xll
239 C / Cervantes
SOLARS MUNICIPALS DEL
245 ALS
BARRI DE SANT JAUME

Afecta espais o béns que no són de titularitat municipal
millorar l'accés o comunicació entre zona tirant lo blanc i el col·legi del temple per la qual cosa queda fora de l'àmbit dels
pressupostos participatius.
Quitar el antiguo fuente en el centro y poner zona de recreo infantil con
Per l'any 2019 està previst al pressupost la realització
proteccion solar
d'un estudi per a la seva remodelació.
Neteja excrements de coloms. Edifici UNED (Dels balcons)
No és inversió.
La proposta realitzada no és executable tècnicament
atesa la configuració de la parcel·lació i estructura de
CONSTRUCCIÓ D'UN PÀRQUING DE SUPERFÍCIE GRATUIT
la propietat existent a la zona indicada.

248 Temple

Arreglar les voreres del Temple (vorapark)

249 Temple, Centre...

Més Oci infantil (parcs, zones lúdiques)

250 Arreglar casc antic
L'avinguda Generalitat és la
de la ciutat i no te quasi
268 principal
llum. No invita a passejar. Al igual
passa en el centre de la ciutat.

Més arbres a la ciutat
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La proposta afecta béns que estan en procés
administratiu de canvi de titularitat, per la qual cosa
queda fora de l'àmbit dels pressupostos participatius

Millorar la i.luminació de la ciutat en general.

Inconcreta (hi ha altres més concretes). Fa referència a
un àmbit molt gran que faria que el cost de l'actuació
superi l'import màxim dels pressupostos participatius.
Hi ha propostes més concretes en la mateixa matèria
com la 1, 127, 134, 155, 192, 193 i 246
Inconcreta (hi ha altres més concretes). Hi ha
propostes en la mateixa matèria més concretes com la
74, 136, 302, 303, 304, ...
No és inversió. Indefinida.
La proposta no és prou concreta com per poder ser
valorada. Hi ha propostes més concretes en la mateixa
matèria com la 52, 88, 118, 149, 172, 189, 206, 247,
113 i 125.
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QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ

PROPOSTA

Tortosa té un nucli que podria ser
de gran valor cultural però està
abandonat. La reestructuració
269 molt
d'aquestes cases podria aconsehuir Millora dels edificis històrics.
que gent jove volguera viure al
centre i no a les perifèries.

MOTIUS NO VALIDACIÓ
Indefinida. La proposta manifesta un objectiu però no
concreta una actuació en un lloc determinat que es
pugui avaluar. Informar que en l'àmbit de la proposta
s'està executant en aquests moments la urbanització
de la pl de la Catedral i l'actuació al barri del Castell.
En l'àmbit del patrimoni municipal hi ha la proposta
343, que és més concreta.

Ampliació de l'espai dels aparcaments en bateria. Hi ha aparcaments que són
molt justos, llavors es produeixen involuntàriament cops i rascades a les
Tota
la
ciutat
on
hi
ha
aparcaments
Es tracta d'una actuació d'ordenació del trànsit i no és
276 en bateria estrets.
portes dels cotxes. Això, es podriar evitar si les zones d'aparcament fòssim
inversió.
més amples. Com els del carrer Vergés Paulí.
Afecta espais o béns que no són de titularitat
municipal. L'accessibilitat a l'Escola de Ferreries està
Millorar l'accès a l'Escola de Ferreries ja que les famílies amb cotxets no hi
afectada per l'àmbit de la carretera C-12. La passarel·la
que la creua no és de titularitat municipal. D'altra
277 Davant de l'Escola Ferreries.
poden accedir amb facilitat (fer que sigui accessible per als vianants amb
dificultats de mobilitat, cotxets, etc.).
banda, l'Ajuntament està treballant amb el departament
competent de la Generalitat per a la instal·lació d'un
ascensor a curt termini.
Fer un parc infantil a prop de l'Escola Ferreries per a que les famílies hi puguin Afecta espais o béns que no són de titularitat
278 A prop de l'escola Ferreries.
estar ja que no es té cap lloc per a poder-se estar amb els xiquets/es al sortir municipal. En tot cas, està previst al pressupost la
instal·lació de parcs infantils a la pl. Francesc Macià i
de l'escola i davant de la via ràpida resulta ser molt perillòs.
a la pl. 1 d'Octubre.
Enllumenament
a
les
dues
bandes
del
carrer
Canigó
(especialment
la
banda
279 A partir de l'estació de Renfe
El cost estimat supera l'import màxim.
de la via de tren)
No és inversió. Aquesta actuació no té consideració
Potenciar el producte del territori amb la creació de mercats periòdics de
d'inversió per la qual cosa quedaria fora de l'àmbit dels
282 A determinar
productes de Km 0, ecològics i artesans (alimentaris i d'altres àmbits).
pressupostos participatius.
294 C/ Major de Remolins

Control de velocitat o limitador carrer Major de Remolins

295 Plaça de St. Jaume

Peatonalització del carrer de St.Jaume i carrer St. Anna.

307 Plç Mossèn Sol

Jardineres amb flors i més arbres.

19

La configuració del carrer, a diferència d'altres indrets
de la ciutat, no permet una ubicació idònia i segura per
a un radar pedagògic.
El cost estimat supera l'import màxim dels
pressupostos participatius
No és inversió. Plantar arbres i flors no és inversió i no
entra en l'àmbit dels pressupostos participatius.
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QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ

PROPOSTA

MOTIUS NO VALIDACIÓ

308 Per tot (el centre sobretot)

Instal·lar aparcaments per a bicicletes per tota la ciutat. Ampliar Km de carril
bici.

La proposta no és prou concreta per poder ser
avaluada. Ja està prevista la instal·lació de més
aparcaments per a bicis durant 2019. Pel que fa l'àmbit
del carril bici figura la proposta 107 que la concreta.

322 Toda la ciudad

fuentes públicas

Catalunya a l'altura del
323 Avinguda
carrer juan sebastian el cano

Demano que posin un semàfor. Els nens del colegi Cinta Curto tenen que
cuzar amb una via de dos sentits, Persillosa

326 ferreries

enllumenat al carrer arnes

331 mig camí

arreglar les escales bé i limpiar l'entorn de l'ermita

332 carretera simpàtica
333 av. generalitat
334 cami sant jordi
335 cami sant jordi

Posar vorera i carril de bici a la pujada de la simpàtica fins l'ermita de mig
camí
Millora enllumenat av. generalitat
millorar enllumenat
millorar paviment asfalt

344 Remolins

Manteniment i més neteja del call jueu de Remolins

346 tota la ciutat

flors i arbres

347 edifici jove lo carrilet

material para l'espai jove i jocs

350 Complex win Tortosa

Ampliació de la zona de fitness

353 Hospital V.de la cinta

Un pàrquing al costat de l'hospital
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La proposta no és prou concreta com per poder ser
valorada. Hi ha propostes en la mateixa matèria més
concretes, com la 26, 27, 61, 152 i 345.
En aquell tram hi ha un semàfor a la plaça Corona
d'Aragó i un altre al carrer Hernan Cortés. El fet
d'instal·lar un altre semàfor al lloc que s'indica crearia
una situació de col·lapse del trànsit. Allí mateix ja
existeix un pas de vianants amb reductors i, a més,
està reforçat amb punts reflectors de llums led, per ferlos més visibles.
No hi ha dades de la persona
No és una actuació d'inversió. Afecta béns que no són
de titularitat municipal.
El cost estimat supera l'import màxim dels
pressupostos participatius.
No hi ha dades de contacte
No hi ha dades de la persona
No hi ha dades de la persona
No és inversió. La neteja i manteniment no són
actuacions d'inversió.
No és inversió.
No és concreta. Hi ha propostes en la mateixa matèria
que la concreten com la 357
El cost estimat supera l'import màxim dels
pressupostos participatius
El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim
dels pressupostos participatius. Per a l'anualitat 2019
l'Ajuntament té prevista l'adquisició de terrenys per tal
de cedir-los a la Generalitat de Catalunya per poder
construir el pàrquing.
#TortosaParticipa
www.tortosa.cat

QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A TORTOSA?
ID UBICACIÓ
LLOC PÚBLIC, TERRENYS
358 MUNICIPALS
plaça àusias march i rambla
362 pompeu fabra

PROPOSTA
MOTIUS NO VALIDACIÓ
CONSTRUCCIÓ D'UN ESPAI DE CONCERTS AIRE LLIURE (CONSTRUCCIÓ El cost estimat de l'actuació supera l'import màxim
ESTRUCTURA AMB SOSTRE I MAGATZEM)
previst als pressupostos participatius
Nous elements vegetals, arbres i plantes a parc 4 camins

No és inversió.

374 Edifici Jove lo carrilet

Mobiliari, ampliació i millora

plasa on hi hagi ja un
375 Alguna
instal·lat (Templ o ferreries)

PARC INFANTIL TIPUS GULIBERT DE VALÈNCIA

377 al costat escola ferreries

Zona estacionament escola Ferreries esfaltar-la i retolar-la

380 Temple

Parc infantil

No és concreta. Hi ha propostes en la mateixa matèria
que la concreten com la 357
El cost estimat supera l'import màxim dels
pressupostos participatius. Hi ha altres propostes en la
mateixa matèria, com les 21, 28, 74, 75, 76, 122, 136,
202, 244, 266, 302, 303, 304, 305, 342 i 363
Afecta espais o béns que no són de titularitat
municipal.
Inconcreta. Hi ha propostes concretes en la mateixa
matèria i àmbit com la 74 i la 293.
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QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A ELS REGUERS?
ID UBICACIÓ

PROPOSTA

4

Escola Sant Antoni d Abat

Renovarr el serveis de l'escola dels Reguers.

Contenidors Els Reguers

No és executable tècnicament a c/t o calen estudis
previs. La col·locació de càmeres de seguretat per a
qüestions relacionades amb la seguretat i convivència
ciutadana està subordinada a l'informe de la comissió
Ficar càmeres de vigilància per controlar els que deixen les escombreries fora de videovigilància del Tribunal Superior de Justícia de
dels contenidors.
Catalunya, perquè autoritzi o no aquesta instal·lació.
És habitual que la resposta sigui denegatòria, tret
d'algun cas concret excepcional i que no és
extrapolable a aquesta proposta. Per la qual cosa
queda fora de l'àmbit dels pressupostos participatius.

5

102 Els Reguers
103 A tot el poble.
Antic camí de alfara,camí
171 aldover,camins colindants i
carretera reguers a Jesús.
Curva de la carretera a Alfara i
257 camí del panxampla a la zona
esportiva
Plaça del Regne d'Espanya i
259 Plaçeta París
329 LOCAL D'HIVERN

22

MOTIUS NO VALIDACIÓ
No és competència municipal. Les inversions i nous
equipaments en centres educatius no són competència
de l'Ajuntament.

Millorar la xarxa eléctrica de Els Reguers com alfara de Carles.només en fer
vent se'n va la llum.Els que tenen la linia d alfara de Carles perfecte pero la
majoria del poblé que tenen la linia dels Reguers no. Tenen llum.

No és competència municipal.
Fa referència a la xarxa de subministrament elèctric
(ENDESA)
Modificar alguns I molts dels llocs que están catalogats com a POUM.El poble No és inversió. L'actuació proposada de modificació del
POUM no entra dins l'àmbit dels pressupostos
i veins no poden urbanitzar els carrers per poder construir una casa.
participatius.
Millora de camins de els reguers

Indefinida. Hi ha propostes més concretes en la
mateixa matèria, com la 258.

Millorar l'enllumenat

Afecta espais o béns que no són de titularitat
municipal.

Ajardinament complet (arbres i flors)

No és inversió.

ARREGLAR LA TEULADA I LLUMS DEL LOCAL D'HIVERN I INSTALAR
LAVABO PER PERSONES AMB MOV.REDUÏDA

El cost estimat supera l'import previst als pressupostos
participatius.

#TortosaParticipa
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QUINES SÓN LES PROPOSTES NO VÀLIDES A VINALLOP?
ID UBICACIÓ
99 Parc del C/ Llevant
100 Parc del C/ Llevant
101 Parc del C/ Llevant
130 A la carretera

PROPOSTA
Contractar un vigilant de seguretat perquè no entri cap gos, gat, conill i altres
al meravellós parc del C/ Llevant
Efectuar visites guiades al turisme que visita Tortosa (xinesos, russos,
anglesos...) perquè puguin observar el fabulós parc del C/ Llevant i iniciar els
tràmits per declarar-lo bé d'interès cultural.
Substituir les tanques del parc del C/ Llevant per un mur de formigó de 2
metres d'alçada reforçat amb "concertines" a la part superior per evitar que
alguna persona amb animals pugui accedir al seu interior.
Posar un cartell informatiu indicant el camí per arribar a l'escola pública de la
pedania.

166 Zona de les barbacoes de Vinallop. Fer una pista de mini bàsquet a la zona de les barbacoes.
cami de la galera del creuament
264 camí Pasqualet a barranc lledó

asfaltar camí de la galera

311 per tot el poble

plantar i arreglar tots els jardins

23

MOTIUS NO VALIDACIÓ
No és inversió. La contractació de personal no és
inversió.
No és inversió.
La proposta no es pot executar per motius tècnics i de
compliment legal.
Afecta espais o béns que no són de titularitat
municipal.
El cost estimat supera l'import màxim dels
pressupostos participatius.
El cost estimat supera l'import màxim dels
pressupostos participatius.
La proposta no és concreta. El manteniment de zones
verdes no és inversió.
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QUINES SÓN LES PROPOSTES PREVISTES O EN EXECUCIÓ?
ID

NUCLI

UBICACIÓ

2

TORTOSA

C Jardi Besuldo i Terol (Ferreries)

3

TORTOSA

c.Hernan Cortes 38 (Ferreries) c.Juan
Sebastian Elcano (Ferreries) etc...

Tornar a habilitar un 2n contenidor de brossa i reparar els
actuals que no s'obren amb la palanca

6

TORTOSA

Zona del temple (entre o al costat dels
mosos o l esclat)

Zona d'esbarjo caní. Zona tancada, amb bancs, gespa i
suministrament d'aigua per als cans.

OBSERVACIONS
No és inversió. Es tracta d'una actuació de
manteniment que s'efectuarà en breu.
Ja està previst. Forma part de la renovació i
redistribució en aquest sector, inclosa al nou
contracte de recollida d'escombraries.
Ja està previst al pressupost. Pendent
d'execució imminent una àrea d'esbarjo caní al
mateix àmbit.

18

TORTOSA

Parc infantil al costat de la plaça
Francesc Macià

Fer un parc infantil amb mes columpios i arreglar els terra
del parc q hi ha detrás del Lidl

Ja està previst al pressupost.

39

TORTOSA

Carrer Dels Capellans, Barri Castell Nucli
Antic

40

TORTOSA

Carrer Costa del Castell, Nucli Antic

67

TORTOSA

C/ Mercaders

85

TORTOSA

Estadi municipal

133

TORTOSA

Tortosa

138

TORTOSA

Que llevo 31 años viviendo y esta fatal
creo que la calle se llama calle camarles

24

PROPOSTA
Millorar il.luminació (o simplement, que hi hagi llum per la
nit)

Actuació ja prevista al projecte d'urbanització
del carrer Capellans. La configuració del carrer
no permet eliminar les escales en la seva
totalitat, si bé, amb l'actuació se'n minimitzarà
el desnivell.
Adequar la Il·luminació de Carrer Costa del Castell per poder Aquesta obra es troba inclosa al projecte
accedir al barri degudament, eliminant les enredaderes que d'urbanització del carrer Capellans i un tram del
surten del pati dels reals col·legis i que tapen els punts de
carrer Costa del Castell, que actualment s'està
llum
executant
Adequar el Carrer dels Capellans, eliminant escales
mitjançant rampes que facin més fàcil l'accés al barri per a
la gent gran

2 paperes

Ja està previst al pressupost. Al febrer s'han
instal·lat 200 papereres distribuïdes per Tortosa
Centre, Temple, Ferreries i Remolins. Està
previst instal·lar-ne 200 més properament.

Canviar el tartan de la pista d'atletisme donat que el pèssim
estat en que es troba no permet entrenar en condicions de Ja està prevista la seva execució durant el
seguretat ni a la ciutadania en general ni als mes de 200
present exercici.
atletes del club d'atletisme.
Ja està previst al pressupost la instal·lació de
papereres. La neteja no és inversió i, per tant,
Ficar papeleres al mercat de Tortosa i mes hores de
no entraria dins de l'àmbit dels pressupostos
llimpiesa
participatius.
Hacer de una vez la caerá de la bajada del cementeri.

Ja està previst al pressupost.

#TortosaParticipa
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QUINES SÓN LES PROPOSTES PREVISTES O EN EXECUCIÓ?
ID

NUCLI

UBICACIÓ

PROPOSTA

OBSERVACIONS

148

TORTOSA

A Tortosa en general.

Instal.lacio de mes papereres al carrer.

Ja està previst al pressupost. Al febrer s'han
instal·lat 200 papereres distribuïdes per Tortosa
Centre, Temple, Ferreries i Remolins. Està
previst instal·lar-ne 200 més properament.

162

TORTOSA

Carrer de Castelló

Canviar el contenidor de la basura, ja que el que hi ha
actualmentent no funciona el pedal de obrirlo I tenim que
deixar les bosses fora.

Ja està previst al pressupost. El nou contracte
preveu la renovació i adequació dels
contenidors.
Ja està previst al pressupost. Al febrer s'han
instal·lat 200 papereres distribuïdes per Tortosa
Centre, Temple, Ferreries i Remolins. Està
previst instal·lar-ne 200 més properament.
Respecte a les fonts hi ha propostes més
concretes al mateix àmbit, com la 27 i la 152.

190

TORTOSA

zona de Ferreries

Més papereres/fonts per la zona de Ferreries

199

TORTOSA

plaça Francesc Macià i Llussà de
Ferreries.

208

TORTOSA

Plaça Alfons XII

214

TORTOSA

Plaça de la Immaculada al Barri de
Remolins

237

TORTOSA

Av.Remolins, zebra detras del museo.

293

TORTOSA

c. jaume 1er

Posar més papereres al parc infantil de la plaça Francesc
Macià i Llussà de Ferreries.
Instal·lació d'unes pilones a l'aparcament de motos de la pl.
Alfons XII per evitar que els cotxes impedeixin
l'aparcament.
Els contenidors d'escombraries de la Plaça de la
Immaculada, far los subterráneos.La plaça està sempre
plena de nens i és perillós.
Poner un espejo y señal Paso de peatones ya que arboles
quitan visibilidad para ambos (coches y peatones)
Rehabilitació i adequació parc infantil

298

TORTOSA

Tortosa

Millora del llac Vell del Parc Teodoro Gonzalez

320

TORTOSA

Toda la ciudad

ceniceros

25

Ja està previst al pressupost.
Ja està previst al pressupost.
Ja està previst al pressupost.
Es preveu la seva execució durant l'exercici
2019
Ja està previst al pressupost.
Com a resultat dels pressupostos participatius
2018, aquesta és una actuació que tot just
s'acaba de realitzar.
La proposta no concreta. Per altra banda ja es
preveu instal·lar cendrers durant l'exercici
actual a diferents indrets de l'espai públic.
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QUINES SÓN LES PROPOSTES PREVISTES O EN EXECUCIÓ?
ID

NUCLI

336

ELS REGUERS CARRE RIOJA

167

26

VINALLOP

UBICACIÓ

C/Del Roser i C/Antiga carretera de
Vinallop.

PROPOSTA

OBSERVACIONS

ARREGLA LO CARRE AIXECAT PELS ABES

L'actuació proposada no és inversió. Consisteix
en una actuació de manteniment que es
realitzarà per part de la brigada municipal.

Col·locar les plaques dels noms dels carrers que falten des
de fa anys, com C/Del Roser o C/Antiga carretera).He fet
instàncies a l'Ajuntamnet demanant-ho però no les han
col·locat.

Ja està prevista la seva execució.

#TortosaParticipa
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I QUINES SÓN LES PROPOSTES REPETIDES A TORTOSA?
ID

UBICACIÓ

PROPOSTA

OBSERVACIONS

15

raval de Sant Llatzer

Millorar les condicions del parc infantil(renovacio del mobiliari i acondicionament)

La proposta està inclosa a la proposta número 122

17

Avinguda Estadi

Fer voreres al carrer que va desde Institut Dertosa fins al carrer Amposta i posar enllumenat

La proposta repeteix la número 180

19

Plaça Francesc Macià

Posar una pergola a la plaça Francesc Macià

La proposta repeteix la número 110

24

Estadi Municipal

Arreglar la pista d'atletisme, tapar forats.

La proposta repeteix la número 85

25

Estadi municipal

Fer una pista d'atletisme reglamentària, ha de fer 400m.

La proposta repeteix la número 23

31

Ferreries

Parc infantil a la plaça Lluís Companys

La proposta repeteix la número 21

32

Ferreries

Habilitar una zona per q rentar els gossos

La proposta repeteix la número 30

33

Ferreries

Parc infantil a la plaça Lluís Companys

La proposta repeteix la número 21

41

Plaça de l'Absis de la Catedral, Barri
Castell

Eliminar les escales de la Plaça del Absis, substituir-les per rampes per facilitar-nos l'accés a casa

La proposta repeteix la número 38

Canviar Ia luminación del Carrer Costa del Castell eliminant les plantes enfiladisses que surten del
pati dels reals col·legis i que tapen els punts de llum
Eliminar les escales del Carrer Dels Capellans i reemplaçar-les per rampes per fer més accessible
el trànsit pel barri

42

Barri Castell Tortosa

43

Carrer dels Capellans, Barri del Castell

48

Tortosa, raval de la llet

Ampliació de l'skatepark de la raval de Sant Llatzer

La proposta repeteix la número 46

49

Plaça de la unió, Sant llatzer

Ampliació skatepark

La proposta repeteix la número 46

50

Remolins, zona universitat

Nou skatepark

La proposta repeteix la número 47

53

ZONA APARCAMENT DE TERRA PARC
TEODOR GONZALEZ

FERM novedós a la zona APARCAMENT PARC TEODOR GONZALEZ. Pavimentació de la zona
d'aparcament amb un producte natural però que permeti DURABILITAT i cap MANTENIMENT.
Proposem un ferm apte per accés rodat i peatonal a base de Sauló Sòlid. Un material natural a base La proposta repeteix la número 51
de Sauló que amassat amb altres components el fan resistent i estable, permet el reperfilat de la
superfície i facilitar l'evacuació d'aigua de pluja.

54

Carrer Ronda dels Docs

Millora de l'enllumenat i urbanització voreres

55

ZONA APARCAMENT DE TERRA PARC
TEODOR GONZALEZ

FERM novedós a la zona APARCAMENT PARC TEODOR GONZALEZ. Pavimentació de la zona
d'aparcament amb un producte natural però que permeti DURABILITAT i cap MANTENIMENT.
Proposem un ferm apte per accés rodat i peatonal a base de Sauló Sòlid. Un material natural a base La proposta repeteix la número 51
de Sauló que amassat amb altres components el fan resistent i estable, permet el reperfilat de la
superfície i facilitar l'evacuació d'aigua de pluja.

56

Carrer Ronda dels Docs

Millora de l'enllumenat i urbanització voreres

La proposta repeteix la número 52

57

Raval de sant llatzer

ampliacio del skatepark

La proposta repeteix la número 46

58

Plaça de la Unió (Raval de Sant Llàtzer)

Ampliació del Skatepark a la Raval de Sant Llàtzer

La proposta repeteix la número 46

59

Zona parque Universitat

Crear un Skatepark a Remolins

La proposta repeteix la número 47

27

La proposta repeteix la número 40
La proposta repeteix la número 39

La proposta repeteix la número 52
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I QUINES SÓN LES PROPOSTES REPETIDES A TORTOSA?
ID

UBICACIÓ

PROPOSTA

OBSERVACIONS

60

Raval de Sant llatzer

Ampliació de l'skatepark de la Raval de Sant llatzer

La proposta repeteix la número 46

78

Plaça Francesc Macià

Ampliar parc infantil

La proposta repeteix la número 18

80

Passeig de l'Ebre

Parc infantil

La proposta repeteix la número 28

84

Davant de l'escola de Remolins

Pas de vianants elevat

La proposta repeteix la número 63

90

Ferreries

Doble porta per seguretat al entrar al pipi can de ferreries

La proposta està inclosa a la proposta 128

112

Vora del Riu Ebre de Ferreries fins l'EMD
de Jesùs

Continuació del carril Bici de la Pl. lluis Companys, fins les comportes del barranc de la Vall per
l'antic Camí de Sirga de la Vora de l'Ebre.

La proposta repeteix la número 108

115

CAMI POTRA DE PINO

ENLLUMENAT

La proposta repeteix la número 113

116

CARRETERA SIMPATICA

VORERA

La proposta repeteix la número 114

126

Plaça espanya

Urbanització de la plaça de l'ajuntament

La proposta repeteix la número 89

Un pipikan a san Llátçer cerca del parque.

La proposta repeteix la número 168

Pipi can amb bancs i sombra. Per poder anar amb els nostres gosos durant totes les epoques de
l'any

La proposta repeteix la número 168

Fer la borera

La proposta repeteix la número 138

137
140
141
144
145

Cerca del parque con sombra y bancos.ya
que ahy muchos perros y el de la iglesia
nos queda lejos.
Al barri de sant llatzer al costat del pont a
la banda de baix al costat contrari del
colegi.
Al carrer camarles del barri de sant llatzer
hi ha un carre sense borera pel cual ja an
caigut diverses persones

Construir un pipican amb sombres i llocs per poder sentar-se.. els veïns de la zona estarien molt
La proposta repeteix la número 168
agraïts!
Intentar per al proper any, tractar les bosses dels pins de la processionaria, no es pot aguantar, ni
Sant Llatzer i totes les zones que
espuguen contra més millor, especialment passejar tranquilament ni tampoc poder portar als nens a jugar, de la massiva proliferació d'aquesta La proposta repeteix la número 142
espècie que pot fer tan mal tan als humans com als animals!!! Cada any és duplicat i s'hauria de
al parc on es troba l'skatepark
començar a parar i a poder tractar.
Sant llàtzer, zona Tirant lo blanc.

158

Sant llatzer

Pipcan en hombres lloviendo pero a sentar.se i fontanería a poder ser

La proposta repeteix la número 168

159

Sant llatzer

Tractament per a la processionaria per a l'any que ve

La proposta repeteix la número 142

160

Sant llatzer

Fer la cera del Carrer ganarles baixada del cementeri

La proposta repeteix la número 138

161

Plaça Francesc Macià

Acondicionar el parc infantil: -Posar al terra amb moqueta ja que quan plou pareix una piscina.
-Posar tobogans.

La proposta repeteix la número 18

163

Carrer de Castelló.

Arreglar l'asera.

La proposta repeteix la número 1

174

Carrer Cervantes

Cambiar les rajoles que s'aixequen ja que els dies de pluja al passar pel damunt t'esquitxen tots els
peus

La proposta repeteix la número 127

181

Explanada enfrente comisaría mozzos
escuadra

Hacer pipí can

La proposta repeteix la número 6

28
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I QUINES SÓN LES PROPOSTES REPETIDES A TORTOSA?
ID

UBICACIÓ

PROPOSTA

OBSERVACIONS

Poner aparatos para hacer ejercicios fisicos

La proposta repeteix la número 68

183

Explanada enfrente comisaría de los
mozos
Explanada enfrente de comisaría de los
mozzos

Crear un espacio para juego de perros

La proposta repeteix la número 6

185

Plaça Lluís Companys de Ferreries

Millora i acondicionament infantil de la plaça Lluís Companys

La proposta repeteix la número 21

195

Barri de Ferreries

Acondicionament de la Plaça Lluís Companys amb mobiliari infantil i prohibir que s'hi passegin
gossos X la gespa

La proposta repeteix la número 21

197

Ferreries

Asfaltar zona ferreries: c/ ràpita, olivera, d'en serna

La proposta està inclosa a la proposta 35

200

Zona Centre Tortosa

Millorar l'accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques de la zona centre de Tortosa.Per
exemple al carrer Ricard Cirera amb carrer de la Parra

La proposta està inclosa a la proposta 192

201

Barri Ferreries

Millorar la il·luminació dels carrers de Ferreries

La proposta repeteix la número 194

217

Plaça de la Immaculada al Barri de
Remolins
Plaça de la Immaculada al Barri de
Remolins
Plaça de la Immaculada al Barri de
Remolins
Plaça de la Immaculada al Barri de
Remolins
Plaça de la Immaculada al Barri de
Remolins
Plaça de la Immaculada al Barri de
Remolins
Plaça de la Immaculada al Barri de
Remolins
Plaça de la Immaculada al Barri de
Remolins
Plaça de la Immaculada al Barri de
Remolins
Rambla Pompeu Fabra (al costat de
l'empresa d'olis Faiges)

Els contenidors d'escombraries de la Plaça de la Immaculada, far los subterráneos.La plaça està
sempre plena de nens i és perillós.
Prohibir aparcar al voltant de la Plaça de la Immaculada. Els nens creuen corrent i no se'ls veu
sortir d'entre els cotxes que hi ha aparcats vorejant la plaça.

La proposta repeteix la número 214

Posar més bancs i arreglar la font de la Plaça de la Immaculada.

La proposta repeteix la número 216

182

218
219
220
221
222
226
227
228
230

Els contenidors d'escombraries de la Plaça de la Immaculada, far los subterráneos.La plaça està
sempre plena de nens i és perillós.
Prohibir aparcar al voltant de la Plaça de la Immaculada. Els nens creuen corrent i no se'ls veu
sortir d'entre els cotxes que hi ha aparcats vorejant la plaça.
Posar més bancs i arreglar la font de la Plaça de la Immaculada.
Els contenidors d'escombraries de la Plaça de la Immaculada, far los subterráneos.La plaça està
sempre plena de nens i és perillós.
Prohibir aparcar al voltant de la Plaça de la Immaculada. Els nens creuen corrent i no se'ls veu
sortir d'entre els cotxes que hi ha aparcats vorejant la plaça.

La proposta repeteix la número 215

La proposta repeteix la número 214
La proposta repeteix la número 215
La proposta repeteix la número 216
La proposta repeteix la número 214
La proposta repeteix la número 215

Posar més bancs i arreglar la font de la Plaça de la Immaculada.

La proposta repeteix la número 216

Col·locar llums a la zona d'aparcament ubicada a:

La proposta està inclosa a la proposta 189

231

plaça de l'unió (sant llàtzer)

acondicionament i millora, amb una nova zona de jocs i parc infantil

La proposta repeteix la número 122

235

Pl. Macià (Ferreries)

10 arbres a la plaça Macià, al parc infantil

La proposta repeteix la número 77

238

Plaza Alfons Xll

Poner mas bancos y arreglar el suelo de la plaza. Algunas rajolas estan moviendose

La proposta repeteix la número 120

240

C/Cervantes

Arreglar aceres

La proposta repeteix la número 127

241

C/Cervantes

Netejar excrements dels balcons de la UNED. Altament toxics i corrosius

La proposta repeteix la número 239
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251

Tortosa, al barri de Ferreries, Parc de
dentras del Lidl, Plaça Frances Masia

253

Centre Cívic Ferreries

Parc infantil plaça Francesc Masià: S'hauria de posar una valla protectora, fer dos espais nens
petits i grans, col·locar un arenero, posar una font nova, posar papereres, posar més bancs, posar La proposta repeteix la número 18
sombres, a part de posar el terra en condicions, hi han pedres que sobresurten, caques i pipis de
gos. I la part de la gespa vallar-la i fer-la com a zona de lleure, per gitar-se, menjar,....
Una Biblioteca al centre cívic Ferreries. Obrir 2 o3 dies i poder sol·licitar llibre de la Biblioteca de
La proposta repeteix la número 156
Tortosa. Fer contacontes, activitats,....

256

carrer Camarles pujada cementiri

Vorera esquerra carrer Camarles pujada cementiri

La proposta repeteix la número 138

267

Parc de Lluís Companys (Barri de
Ferreries).

Instal·lar una zona de jocs infantils al Parc de Lluís Companys.

La proposta repeteix la número 21

271

Parc Teodor González

Parc de barres/calistenia

La proposta repeteix la número 270

272

Parc Teodor González

Parc de barres/calistenia

La proposta repeteix la número 270

273

Parc Teodor González

Parc de barres/calistenia

La proposta repeteix la número 270

274

Parc Teodor González

Parc de barres/calistenia

La proposta repeteix la número 270

275

Plaça de la Unió - Barri de Sant Llàtzer

Millora del parc de la zona infantil. Renovació i modernització del parc (+ gronxadors, taules noves,
tirolina,etc). Adaptar-lo a les necessitats tan del barri com de l'escola Sant Llàtzer. Hi ha un gran
nombre de famílies que podrien gaudir d'un parc en més bones condicions.

La proposta repeteix la número 122

281

Ferreries

Comunicar amb carril bici el pont de l'estat i la plaça Corona d'Aragó

La proposta repeteix la número 107

283

Ferreries

Millorar la vorera de vianants al carrer Castelló

La proposta repeteix la número 1

284

Avda. De l'estadi, Ferreries

Fer un enllaç en la vía verda desde l'institut dertosa.

La proposta repeteix en essència la número 180

287

Prop de l'escola Sant Llàtzer

Espais per a gossos a la zona raval de la llet propera a l'escola sant llàtzer, per a què facin les
seves necessitats.

La proposta repeteix la número 168

290

pont de l'estat - plaça 1 d'octubre - plaça
corona d'aragó

carril bici amb connexió

La proposta repeteix en essència la número 107, que es
considera més viable.

292

c/castelló

arranjament de la vorera del carrer castelló (Ferreries) entre av. Catalunya i final Pg. de l'Ebre

La proposta repeteix la número 1

297

Tortosa

Fer als gegants Rufo i Ruby de fibra de vidre.

La proposta repeteix la número 111

300

Biblioteca Marcel·lí Domingo

Material per a la sala Infantil.

La proposta està inclosa a la proposta 299

301

Biblioteca Marcel·lí Domingo

Cadires.

La proposta està inclosa a la proposta 299

324

Ferreries. Avinguda de Catalunya a
l0altura del carrer juan sebastian el cano

Posar un semàfor. Pas de peatons molt perillos en zona escolar. La carretera té dos sentits, els
nens de Cinta Curto necessiten anar segurs

La proposta repeteix la número 323

330

al camí orleans parc nivera

posar llum

La proposta repeteix la número 125

338

Ferreries. Av. Catalunya a l'altura del
carrer juan sebastian el cano

posar un semàfor. El pas de cebra es insuficient per a la seguretat dels escolars que la cruzen

La proposta repeteix la número 323

351

L'EDIFISI JOVE LO CARRILET

Un assensor ja que an joves que no poden acsedi a la 2 planta

La proposta repeteix la número 365
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352

L'EDIFICI JOVE LO CARRILET

CAMBIA EL TERRA, FA PLORA

La proposta repeteix la número 372

354

Edifici Jove Lo carrilet

Instalacions adequades per a que puguin accedir persones amb minusvalidesa

La proposta repeteix la número 365

355

Parque infantil de la plaza Marcel Masia

Cambiar los juegos del parque, que sean mas seguros, didácticos grandes. Mas areas verdes

La proposta repeteix la número 18

356

Plaza Lluis Companys

juegos para niños pequeños

La proposta repeteix la número 21

360

Tortosa, Jesus..

Fer mes parques de gossos al carrer

La proposta repeteix la número 12

fer accessible a discapacitats voreres de semafor

Aquesta proposta està inclosa a la proposta 192

creació d'un pipi can

La proposta repeteix la número 6

Posar semàfor. Soc àvia i els meus nets cruzen sols cada dia. Pateixo per ells. Ho he demanat
moltes vegades. Es un cruze molt perillos per anar els nens solts.

La proposta repeteix la número 323

361
364
366

semafor de pas de C-12 altura first-stop
(plaça 4 camins) i semáfor rambla
catalunya
parc del temple (escola) al costat de la
comissaria de mossos
Ferreries. Es Avinguda Catalunya que
dona al carrer juan sebastian el cano

367

PUNT JOVE TEMPLE

QUE ES MILLORE EL PUNT JOVE. EN ALTAVEUS I ACTIVITATS PER ALS JOVES

La part concreta i que te consideració d'inversió de la
proposta està inclosa a la proposta 357. Les activitats no
tenen consideració d'inversió.

369

semàfor plaça 4 camins C-12 First-Stop i
semàfor rambla catalunya

Fer accessible a discapacitats voreres del semàfor

La proposta repeteix la número 361

370

plaça àusias march i rambla pompeu fabra Nous arbres i elements vegetals a parc 4 camins

La proposta repeteix la número 362

371

plaça àusias march

Nou parc infantil a parc 4 camins

La proposta repeteix la número 363

373

Edifici Jove lo carrilet

Ascensor

La proposta repeteix la número 365

376

Parc Municipal

Zona estacionament vehicles parque esfaltar-la i retolar-la

La proposta és semblant a la número 51 que fa referència
al mateix àmbit i que és més adequada a la naturalessa
dels terrenys objecte de la proposta.

378

.

Jo proposo que hi hagin sofas al espai jove

La proposta està inclosa a la proposta 357

379

Edifici Jove lo carrilet

Ascensor

La proposta repeteix la número 365

381

Remolins

Millorar camp football Remolins

La proposta repeteix la número 154
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325

CAMÍ PAULENCS

ARRANJAMENT DEL CAMÍ DELS PAULENCS

La proposta repeteix la número 258

337

ELS PAULENCS

ARREGLA LO CAMI E

La proposta repeteix la número 258
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260

c/ santa tecla

Renovar parc Hilari: plantar noves plantes i flors, + columpios, etc

La proposta repeteix bàsicament la número 131. Pel que fa
a les flors i plantes no tenen la consideració d'inversions.

262

Parc Hilari Arasa

Taula ping-pong

La proposta repeteix la número 129

263

polideportiu

Tancar l'accés a la pista de ciclisme

La proposta repeteix la número 318

309

parcs

màquines d'ejercici per poder fer moviment la gent gran i petits

La proposta repeteix la número 265

312

zona barbacoes

Posar unes taules de picnic

La proposta repeteix la número 310

313

parcs

Màquines de fer ejercicis al parc per a la gent gran

La proposta repeteix la número 265

314

parquito vinallop i park hilari

màquines d'ejercici per a gent gran poder fer moviment

La proposta repeteix la número 265

315

zona de les barbacoes

taules de picnic

La proposta repeteix la número 310

316

per tot el poble

arreglar els jardins posar mes flors

La proposta repeteix la número 311

317

zona de la barbacoa

taules de pícnic

La proposta repeteix la número 310

319

parcs

maquines de fer deport de carrer

La proposta repeteix la número 265

348

Parc sant hilari

Pin-Pon antibandalic

La proposta repeteix la número 129

349

Parc Sant Hilari

Un element de joc - columpio - nova atracció

La proposta repeteix la número 131
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Moltes gràcies a totes les persones
proposants per la seva participació!

