
 

 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019 

Número  
proposta  RESULTATS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019 VOTS IMPORT 

5 Crear una rotonda a la ronda Ibèrica amb Doctor Zamenhof 529 30000 

35 
Instal·lar lavabos al passeig de Ribes Roges a la zona  de la Platja de la 
República 516 20000 

47 Zona d'ombra al pati de l'escola Volerany 405 20000 

29 Espai verd i parc a la Plaça dels Franciscans 385 30000 

12 Aparcabicis Antirobatoris 333 30000 

20 
Millores al sector mar 1: Punt de llum a la plaça 1 d'Octubre per fer 
Cinema a la fresca i millores a les instal·lacions de futbol platja 333 20000 

54 
Parc infantil a la plaça Charlie Rivel, inclusiu i accessible per les 
diferents capacitats de nens i nenes 319 30000 

28 Restaurar la zona del trenet del Parc Ribes Roges 314 30000 

24 
Asfaltar el carrer de Josep Coroleu entre l'avinguda de Francesc Macià i 
l'avinguda de Cubelles 281 30000 

44 
Millores a les llars d'infants municipals: zona d'ombra a la Baldufa i 
tanca protectora a l'Escateret  264 20000 

49 Em-pati-tza amb la Ginesta: millores al pati de l'escola 247 20000 

17 

Sostenibilitat a VNG: Recollida d’oli de cuina usat,  diluïdor d'orina de 
gossos, campanya per conscienciar sobre la contaminació ambiental, 
caixa violeta per la teva bicicleta 211 30000 

14 
Urbanisme amb visió de gènere: il·luminació a diverses marquesines de 
l'autobús urbà  203 20000 

43 Ombra al pati dels petits de l'escola Ítaca 198 25000 

53 Parc infantil i zona verda al costat de l´escola Ítaca 198 24000 

16 
Millorar la cruïlla de la ronda Ibèrica amb la rambla d'Arnau de Vilanova 
(escola Ítaca) 191 30000 

2 
Fer accessibles diverses voreres dels carrers de Sant Onofre, Bailén, 
Bruc, Aigua i Lepant 190 30000 

42 Arranjaments i jocs inclusius al pati de l'escola Margalló 190 23000 

46 
El pati també és teu: viu-lo: Estructura de joc de fusta i zona d'ombra a 
l'escola Canigó 189 30000 

48 Zona verda i hort escolar a l'escola Arjau 179 30000 

25 
Vorera accessible (banda muntanya) i carril bici entre l'escola Ítaca i 
Cossetània  178 30000 

21 
Millores al sector mar 2: Millorar la seguretat dels vianants a Ribes 
Roges i enllumenat ornamental de la Pasífae 159 25000 

38 
Carril bici la rambla Samà, entre els carrers de Pelegrí Ballester i Albert 
Virella i Bloda 152 30000 

41 
Biblioteca a la platja! Servei de biblioteca durant els mesos de juliol i 
agost 151 30000 

34 
Lletres monumentals amb el nom de Vilanova i la Geltrú creant un punt 
d'interès fotogràfic  142 21600 

10 
Avinguda de la Collada: fer accessible la vorera de la banda de mar 
entre l'escola Ítaca i Cossetània 140 30000 



 

11 
Marquesines a l'autobús interurbà: parades de la ronda Ibèrica davant 
de l'Hospital i carrer de Tarragona amb el carrer de l'Ordi 139 25000 

13 
Millores al barri de l'Aragai: fer accessibles diverses voreres i altres 
actuacions 131 30000 

52 
Crear un espai de lleure per a gossos a la zona de Sant Jordi, la Geltrú i 
Bòbila 123 30000 

1 Fer accessibles diverses voreres del carrer de la Unió 122 30000 

40 Insonorització de la Biblioteca Joan Oliva 122 25000 

50 Millorar l'espai per a gossos de la Torre d'Enveja 118 30000 

9 
Marquesines a les parades d'autobús de la plaça de les Casernes i del 
carrer del Pare Garí i més bancs al centre de la vila   117 26000 

22 
Ordenació vial del carrer de la Providència sector Geltrú: ampliació de 
la vorera sud entre el carrer d ela Unió i la rambla del Castell 116 30000 

18 Reciclatge artístic a la platja: estructures per recollir residus 115 26000 

19 
Estudi de viabilitat sobre la instal·lació de sistemes fotovoltaics als 
edificis municipals  114 30000 

27 
Ampliar la vorera del carrer del Pare Garí entre els carrers del Recreo i 
de Pelegrí Ballester 114 30000 

37 
Carril bici a l'avinguda de Jaume Balmes, entre els carrers de l'Estany i 
el torrent de Sant Joan 109 30000 

36 Millores a la plaça de la Sardana: jardineria, mobiliari i altres actuacions 105 30000 

3 
Fer accessibles diverses voreres entre la plaça de la Fàbrica Nova i el 
carrer de Josep Coroleu 104 30000 

8 
Millores al barri de Can Marquès: rampa d'accés al Mercat Central i pas 
de vianants elevat a la Rambla Samà  103 28000 

4 Rampa d'accés als habitatges del carrer de l'Havana 14-20 101 20000 

7 
Camí escolar a l'escola Pia: habilitació i senyalització d'un camí segur 
per a vianants 98 30000 

32 
Millores a la Collada: Mur de contenció al centre cívic i ordenació de 
l'àrea de rebuig de la brossa al barri de la Collada 98 30000 

45 Teulada de l'aparcament de bicicletes de l'escola Llebetx 96 20000 

23 
Actuacions per a millorar la seguretat dels vianants al raval de la 
Pastera 93 30000 

15 
Enllaç del carrer de Picapedrers amb la plaça de Cal Ganeta, mesures de 
pacificació del trànsit 89 20000 

39 
Millores relacionades amb el Museu Víctor Balaguer: millora de l'entorn 
(carril bici) i vídeos promocionals del museu 87 25000 

30 Pas de vianants elevat a l'escola Ítaca (muntanyeta) 84 30000 

51 Crear un espai de lleure per a gossos al barri de la Collada 82 30000 

33 Millorar la cruïlla de la Rambla amb l'avinguda de Francesc Macià 80 30000 

6 
Calçada única al carrer de Tetuan, entre el carrer dels Escolapis i la 
rambla Principal 79 30000 

26 
Pavimentar el tram de Francesc de Sales Vidal entre el carrer del Tigre i 
la rambla de Sant Jordi 79 30000 

31 Ampliar les voreres del carrer de Magdalena Miró 73 30000 

 


