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03/08/06 Club Esportiu Tortosa Instal·lació gespa 
artificial al camp de 
futbol 

57.058,55 €  

03/08/06 Unió Esportiva 
Remolins Bítem 

Construcció camp de 
gespa  artificial a les 
instal·lacions esportives 
municipals de Bítem 

65.163,13 €  

16/06/08 Club Atletisme Terres 
de l'Ebre 

Instal·lació pista 
d'atletisme 

24.216,60 €  

08/06/15 Associació voluntaris 
Nadal Jove de Tortosa 

Organització Parc de 
Nadal de Tortosa 

18.000,00 €  

29/06/15 Òmnium Cultural Celebració 65a Nit de 
Santa Llúcia 

70.000,00 €  

29/06/15 Joventuts Musicals de 
Tortosa 

Finançament activitats 
relacionades amb la 
música i la cultura 

5.000,00 €  

04/08/15 Assemblea Local de 
Creu Roja a Tortosa 

Prestació de serveis 
d'atenció integral als 
nouvinguts 

6.000,00 €  

15/12/15 Federació de Comerç, 
Restauració, Serveis i 
Turisme de Tortosa. 

Execució del projecte 
“Pista de gel a Tortosa” 
2015 

14.000,00 €  

15/12/15 Agrupació Centre 
Comercial Tortosa 

Accions de promoció de 
l'ocupació del temps 
lliure vinculades amb el 
municipi de Tortosa 

5.000,00 €  

15/12/15 Associació de 
comerciants del 
Temple 

Accions de promoció de 
l'ocupació del temps 
lliure vinculades amb el 
municipi de Tortosa 

1.000,00 €  

15/12/15 Agrupació de Comerç 
Ferreries Sant vicent 

Accions de promoció de 
l'ocupació del temps 
lliure vinculades amb el 
municipi de Tortosa 

1.000,00 €  

23/12/15 Conveni UGT Potenciació de la 
cohesió social, de la 
participació ciutadana i 
del foment de la 

3.000,00 €  



dinamització del teixit 
associatiu de la ciutat 

23/12/15 Conveni CCOO Potenciació de la 
cohesió social, de la 
participació ciutadana i 
del foment de la 
dinamització del teixit 
associatiu de la ciutat 

3.000,00 €  

23/12/15 Conveni USOC Potenciació de la 
cohesió social, de la 
participació ciutadana i 
del foment de la 
dinamització del teixit 
associatiu de la ciutat 

3.000,00 €  

23/12/15 Federació de Comerç, 
Restaturació, Serveis i 
Turisme de Tortosa 

Accions d'animació i 
lleure vinculades amb 
el municipi de Tortosa 

5.000,00 €  

23/12/15 Associació de 
Comerciants del Nucli 
Antic 

Accions de promoció de 
l'ocupació del temps 
lliure vinculades amb el 
municipi de Tortosa 

1.000,00 €  

 
 
 


