
ID PROPOSTA

1 Renovació del parc infantil del parc de Remolins (42000 €)
2 Instal·lació de pista de bàsquet per a xiquet/es al parc de Remolins (48000 €)
3 Instal·lació d'un circuit de bicicleta per a xiquet/es al parc de Remolins (25000 €)
4 Urbanització del c.de la Llotja (91000 €)
5 Instal·lació d'un mirall a l'encreuament del c. Hernán Cortés amb la rbla. Pompeu Fabra, a Ferreries (250 €)

6
Instal·lació de bandes reductores de velocitat a c. Barcelona, a Sant Llàtzer (entre plaça Àngel Acosta i l'estació de tren) (2600 
€)

7 Instal·lació d'enllumenat al camí de la Troana, a Sant Josep de la Muntanya (32000 €)
8 Millora de l'espai verd al carrer Berenguer IV, cantonada camí d'accés al HTVC per ambulàncies (29000 €)
9 Instal·lació d'enllumenat al c. Grèvol, a Sant Josep de la Muntanya (74000 €)

12 Construcció d'un espai multiesportiu per a xiquet/es a la plaça del davant del col·legi del Temple (130000 €)
20 Renovació de la vorera de la part dreta del c. Lluís Canalda, a Voraparc (46000 €)
23 Instal·lació de 4 punts d'alimentació per a colònies de gats a Ferreries (9000 €)
25 Millora del ferm de la pl. de l'Escorxador, a Remolins (50000 €)
31 Renovació de vorera i escocells a l'av. Remolins, banda castell, entre els carrers Tivenys i trav. del Mur (87000 €)
36 Construcció de rampa d'accés per a vianants al c. Tarragona i a la pl. 1 d'Octubre, a Ferreries (6000 €)
39 Instal·lació d'un parc infantil, enllumenat i mobiliari urbà a la pl. Lluís Companys, a Ferreries (91000 €)
40 Instal·lació d'elements per a la millor senyalització i visibilitat de passos de vianants (65000 €)
42 Instal·lació d'una marquesina a la parada de taxis al davant de l'estació de trens (12000 €)

47
Habilitar un carril bici des de l'av. Ferran d'Aragó, a l'altura de la passarel·la, fins a connectar amb el de la rda. dels Docs, a 
l'altura del c. Lamote de Grignon, connectant amb l'estació de bus i de tren (90000 €)

48 Habilitar un carril bici mitjançant senyalització horitzontal i vertical des del pont de l'Estat fins la pl. Corona d'Aragó. (59150 €)

49
Instal·lació de taules d'escacs amb seients a la pl. Mestre Monclús i altres (prop d'escoles i instituts) per fomentar els escacs i 
com a element de socialització (15000 €)

60 Instal·lació d'una gàbia de llançaments i una caseta de material a la pista d'entrenament de l'estadi municipal  (50000 €)

76 Instal·lació d'una àrea de jocs infantil inclusiva per a persones amb diversitat funcional, a la pl. de les Corts Catalanes (86000 €)
77 Creació d'un circuit per fer senderisme a la mola de Catí, al Parc Natural dels Ports (30000 €)
79 Instal·lació d'un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a la zona del Museu de Tortosa, a Remolins (49000 €)
80 Instal·lació d'enllumenat al camí d'Orleans, entre la zona del Seminari i la rotonda del Parc de Nivera (32000 €)

81 Construcció d'un tram de vorera a la ctra. Simpàtica, entre la urbanització del Parc de Nivera i l'ermita de Montserrat (140000 €)

83 Instal·lació d'un circuit biosaludable a la zona entre el col·legi del Temple i la comissaria dels Mossos d'Esquadra (15000 €)

84 Instal·lació d'una àrea d'esbarjo canina a la zona entre el col·legi del Temple i la comissaria dels Mossos d'Esquadra (30000 €)
85 Renovació de vorera i escocells al c. Mossèn Bellpuig (40000 €)
101 Instal·lació d'un circuit biosaludable de cal·listènia al parc Teodor Gonzalez (37000 €)

112 Actuació de millora a la zona de la Llotja del parc municipal Teodor Gonzalez, incloent la plantació de nou arbrat (70000 €)

113
Construcció d'una pista d'habilitats esportives ('pumptrack'), al barri del Temple. És un circuit d'ondulades i corbes recobert amb 
asfalt i que es pot usar per bicicletes, patins, patinets i skates. (69000 €)

114 Pavimentació i renovació de voreres malmeses al c. Paüls (31000 €)

115
Renovació de les voreres dels carrers adjacents al CAP Baix Ebre. Carrers Tarragona i València (entre av. Colom i rbla. 
Catalunya) i c. Alfara (entre c. Tarragona i c. València) (90000 €)

117 Ampliació, amb un bol ('bowl'), de l'skateparc del parc dels Països Catalans (55000 €)
119 Instal·lació d'una àrea d'esbarjo canina, amb elements d'agilitat, al parc de Remolins (42500 €)
121 Renovació dels elements de l'enllumenat malmesos als carrers Adrià d'Utrecht i Vergés Paulí (14000 €)

123 Renovació de la coberta de la Nau del parc Teodor Gonzalez, incloent la instal·lació d'evacuació d'aigües pluvials (65000 €)
124 Renovació del ferm exterior i de l'enllumenat, amb tecnologia LED, de la Nau del parc Teodor Gonzalez (30000 €)

TORTOSA



132
Renovació de les voreres malmeses dels carrers Vergés Paulí, Marina, Lamote de Grignon i Rosa M. Molas, entre l'av. 
Generalitat i el c. Enric d'Ossó (83000 €)

133
Renovació de la vorera i escocells del pg. Ribera, banda Teatre Auditori Felip Pedrell, entre els carrers Rosselló i Rosa M. 
Molas (25000 €)

139 Renovació dels vestidors i serveis de la pista poliesportiva de Remolins (41000 €)
140 Instal·lació d'un parc infantil a la pl. St. Jaume de Remolins (30000 €)
141 Actuació de millora a un tram de les muralles del castell de Tenasses (170000 €)
142 Eliminació de 40 barreres arquitectòniques a passos de vianants (Cota 0) als barris del Temple i Ferreries (48000 €)
144 Renovació de trams de vorera malmesos al c. Soriano Montagut (170000 €)
151 Instal·lació d'un circuit biosaludable al parc Teodor Gonzalez (16500 €)
154 Renovació de les cobertes de les sales superiors annexes del pavelló municipal d'esports de Ferreries (150000 €)

155
Ampliació de les sales superiors del pavelló municipal d'esports de Ferreries, per habilitar-les per a l'ús d'entitats ciutadanes 
(170000 €)

157
Renovació i ampliació de les zones enjardinades de la pl. Francesc Macià substituint els actuals parterres elevats per zones 
més àmplies i arran de terra (75000 €)

158
Construcció de voreres a banda i banda de l'antiga ctra. de València (av. de l'Estadi), entre el camí dels Codonyers i el c. 
Amposta, i instal·lació d'enllumenat (97000 €)

ID PROPOSTA

50 Millora del camí del cementeri  (15000 €)

51
Renovació de l'enllumenat, amb tecnologia LED, d'un tram de la ctra. d'Alfara i de la zona al davant de l'hotel Panxampla 
(15000 €)

52 Renovació de la vorera i escocells al c. Rioja (davant de l'escola) (9000 €)
78 Urbanització del passeig del barranc dels Reguers (15000 €)

104 Adquisició d'una pantalla i canó de projecció per poder fer presentacions, sessions de cinema/documentals i altres (5000 €)
105 Adquisició d'un equip de so mòbil per donar suport a la realització d'actes (4000 €)
106 Adquisició de taules, cadires i elements necessaris per a la realització d'actes a la pista d'estiu (8500 €)
107 Renovació dels jocs infantils de la zona esportiva (15000 €)

108 Adquisició de porteries i instal·lació d'enllumenat, amb tecnologia LED, al camp de futbol de la zona esportiva (11000 €)
118 Instal·lació d'un migtub ('halfpipe') prefabricat a l'skatepark dels Reguers (11000 €)

ID PROPOSTA

61 Millora del ferm del camí de Chies (des de la parcel·la 86 del polígon 46 fins a la C-12) (15000 €)
62 Millora del parc Hilari Arasa (15000 €)
63 Instal·lació d'un circuit biosaludable incloent elements per a diferents col·lectius (15000 €)
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VINALLOP


