
PROPOSTES VALIDADES
PRESENTADES AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Les 36 propostes ciutadanes que es presenten a continuació fan referència al capítol
d’inversions, donen resposta a una necessitat concreta, són competència de l’EMD de
Jesús, són tècnica i econòmicament viables, són legals, no són ajuts ni subvencions a
entitats i/o col·lectius, i cap d’elles supera els 40.000 € (és a dir, compleixen totes les
normes del procés).

Les 36 propostes acceptades inicialment s’han reduït a 29 per motius de similitud.

Aquestes propostes han estat prioritzades al Consell de Participació Ciutadana que es
realitzà el passat 5 de juliol. Els representants que van assistir al Consell van puntuar de
forma col·lectiva les propostes que es presenten a la fase final de votació.

Finalment, les 10 propostes escollides passen a la fase de VOTACIÓ POPULAR
(setembre-octubre de 2022). Totes les persones de 16 i més anys que estiguin
empadronades a Jesús podran votar-les.

S’executaran les propostes que obtinguin més vots fins a esgotar el pressupost de
40.000€ destinats a aquest procés.
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ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. Propostes sobre mobilitat i accessibilitat (pàg. 3)

2. Propostes sobre parcs, places, zones verdes i llocs de trobada social
(pàg. 5)

3. Propostes sobre enllumenat, voreres, carrers i camins (pàg. 18)

4. Propostes sobre equipaments públics (pàg. 28)

Nota: L’apartat “Categoria (€)” que apareix a totes les propostes d’aquest àmbit fa referència al seu cost
estimat aproximat, el qual s’ha dividit en tres categories:

● PETITA (inferior a 5.000 €)
● MITJANA (entre 5.000€ i 25.000€)
● GRAN (entre 25.000 € i 40.000 €)

2



PROPOSTES VALIDADES

1 - PROPOSTES SOBRE
MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

PROPOSTA 18-1

TÍTOL “Botets” del poble i vados

Necessitat Els passos de vianants i les voreres estiguin al mateix nivell “botets”.

Descripció Arreglar per evitar futurs accidents als vianants, sobretot persones

grans.

Ubicació Carrers principals i general.

Categoria (€) MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

1 - PROPOSTES SOBRE
MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

PROPOSTA 29-1

TÍTOL Eliminació barreres arquitectòniques

Necessitat Facilitar els desplaçaments a les persones amb mobilitat reduïda

pel poble, i de retruc, a les persones grans, a les famí lies amb

cotxet de nadons,...

Descripció Fer accessibles varis carrers

Ubicació 1. Anivellar els passos de vianants elevats a ras de les voreres

respectives.

2. Fer rampes a banda i banda al C. Primitiu Sabaté creuament

amb el C. Sebastián Ladrón

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 11-2

TÍTOL Monument rotonda entrada al poble.

Necessitat Donar la benvinguda al poble amb un monument representatiu.

Descripció -

Ubicació Nova rotonda Jesús.

Categoria (€) GRAN

5



PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 15-2

TÍTOL Ampliem i renovem els parcs infantils

Necessitat Ampliar i canviar els parcs infantils del poble.

Descripció Els parcs infantils del poble fa molts anys que estan i s’estan

quedant vells i pocs per la quantitat de nens/es que hi ha.

Ubicació Diferents llocs.

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 19-2

TÍTOL Prohibició de fumar en els parcs infantils

Necessitat S'hi prohibir fumar en els parcs infantils del poble.

Descripció Ficar la senyalització per prohibir als ciutadans que fumin en la
zona infantil. Que no deixen les seves colilles de tabac al terra
dels parcs infantil. Que es netegen els parcs més sovint. Recollir
les escombraries dels cubs.

Ubicació Parc infantil: Passeig Josep Puig i Vallés Parc infantil: EMD

Categoria (€) MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 31-2

TÍTOL Àrea de jocs biosaludables àrea recreativa Terrer Roig via verda

Necessitat Jocs biosaludables per edats de 0 a 99 anys

Descripció A l’àrea de descans del Terrer Roig manquen aparells per infants

, joves i adults per a que es pugui passar una bona estona

mentre es fa ús de la zona d’esbarjo.

Ubicació Àrea recreativa via verda

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 32-2

TÍTOL GRONXADORS INCLUSIUS

Necessitat Contribuir perquè tots els xiquets, independentment del seu

estat físic, puguen xalar del joc a la plaça

Descripció Instal·lar algun gronxador inclusiu al nostre poble

Ubicació En qualsevol plaça de gronxadors

Categoria (€) MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 33-2

TÍTOL Transformació plaça entre pèrgola i l´EMD

Necessitat Potenciar l’entrada de l’edifici de l´EMD de Jesús fent una gran

plaça frontal on en l´ombra dels Lledoners la gent tingui un espai

de trobada i esbarjo comú lliure de vehicles.

Descripció Eliminar formigó actual, fer dos parterres on es plantaria

Lledoners en tresbolillo cada 6 metres, en la part central

situaríem adoquinat de tal forma que els arbres farien sombra a

la zona. Renovar jocs infantils i posar gran vaixell de jocs infantil

Ubicació Espai entre la pèrgola i la entrada EMD

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 36-2

TÍTOL ESPAI INFANTIL 22 DE MARÇ

Necessitat MILLORA DEL JOC A L'ESPAI PÚBLIC I FOMENT DE LA COHESIÓ

SOCIAL

Descripció A la Plaça 22 de Març hi van molts nens de totes les edats i

s'haurien de millorar i afegir equipaments nous per a ampliar el

rang d'edat que en puguin fer ús.

Ubicació Espai lúdic de la Plaça 22 de Març

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 37-2

TÍTOL ESPAI INFANTIL 22 DE MARÇ

Necessitat MILLORA DEL JOC A L'ESPAI PÚBLIC I FOMENT DE LA COHESIÓ

SOCIAL

Descripció A la Plaça 22 de Març hi van molts nens de totes les edats i

s'haurien de millorar i afegir equipaments nous per a ampliar el

rang d'edat que en puguin fer ús.

Ubicació Espai lúdic de la Plaça 22 de Març

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 38-2

TÍTOL ESPAI INFANTIL 22 DE MARÇ

Necessitat MILLORA DEL JOC A L'ESPAI PÚBLIC I FOMENT DE LA COHESIÓ

SOCIAL

Descripció A la Plaça 22 de Març hi van molts nens de totes les edats i

s'haurien de millorar i afegir equipaments nous per a ampliar el

rang d'edat que en puguin fer ús.

Ubicació Espai lúdic de la Plaça 22 de Març

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 39-2

TÍTOL ESPAI INFANTIL 22 DE MARÇ

Necessitat MILLORA DEL JOC A L'ESPAI PÚBLIC I FOMENT DE LA COHESIÓ

SOCIAL

Descripció A la Plaça 22 de Març hi van molts nens de totes les edats i

s'haurien de millorar i afegir equipaments nous per a ampliar el

rang d'edat que en puguin fer ús.

Ubicació Espai lúdic de la Plaça 22 de Març

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 40-2

TÍTOL Contenidors de reciclatge al pavelló i papereres per reciclar en

les diferents places

Necessitat L'alumnat de l'optativa Skamot Verd ens adonem que quan

sortim al pati al pavelló no podem reciclar. TAmpoc els nens que

van a jugar als parcs infantils.

Descripció Volem un poble més sostenible i demanem contenidors de

reciclatge al pavelló I les places

Ubicació Pavelló de l'EMD de Jesús i places

Categoria (€) PETITA
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 42-2

TÍTOL Arranjament/renovació parcs infantils de la nostra població

Necessitat Lleure dels infants

Descripció Renovar i/o acondicionar els parcs infantils existents al nostre

poble.

Ubicació Parc infantil ubicat a la plaça existent entre el carrer l’Era i el

carrer la Pau, parc infantil de la plaça dels Bous i parc ubicat al

carrer Sebastián Ladrón

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 45-2

TÍTOL Millora de l'espai del Aube

Necessitat Objectius: Recuperar el plataner actual Ubicar i recuperar un

Aube al indret Reestructurar el espai per facilitar l'accés al camí 

del Terrer Roig i a l'antiga carretera de Xerta amb una rotonda

Descripció Remodelar el espai i millorar la seva accessibilitat i els

contenidors d'escombraries recuperant el que li dona nom al

espai, millorant la circulació.

Ubicació Espai del Aube i colindants

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 2-3

TÍTOL Millora accés Jesús

Necessitat Evitar que els usuaris que utilitzem aquest tram algun dia
tinguem un accident greu.

Descripció Millorar l'accès, la il·luminació i ja sigui en un carril bici o
peatonal. Molts usuaris utilitzem este tram per caminar o unir-ho
amb la via verda. Els vehicles (camions, cotxes, motos) sempre
passen massa ràpid a la recta.

Ubicació De l’Aube fins a l'entrada de la rotonda del poble de la c-12

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 4-3

TÍTOL Enllumenat Via Verda

Necessitat Moltes persones es desplacen desde Roquetes fins a Jesús o el
Terrer Roig a través de la Via Verda i per la nit és un perill ja que
no està  il·luminat. Sobretot al hivern, causant vulnerabilitat i
perill de caure i prendre mal.

Descripció Instal·lació de faroles led carregades amb plaques solars, com
altres que ja s'han instal·lat al terme, al tram de la Via Verda que
va desde Roquetes fins l'àrea de descans de Jesús de la Via
Verda

Ubicació Al llarg de la Via Verda, passant pel tram que uneix Roquetes i
Jesús a la Vall del Marqués, fins arribar a l'àrea de descans de
Jesús de la Via Verda.

Categoria (€) MITJANA
PARCIALMENT ACCEPTADA: PART IL·LUMINACIÓ ÀREA DE
DESCANS
DESCARTADA PER JA PREVISTA AMB CCBE PART DEL TRAM
ROQUETES-JESÚS
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 5-3

TÍTOL Acondicionament ample camí  del Terrer Roig per evitar
extrangulaments.

Necessitat Al llarg del camí  del Terrer Roig hi ha molts punts de
extrangulament del camí  que dificulten el creuament amb
vehicles pesats o grans i llocs on la velocitat dels vehicles es
excessiva i que cal limitar

Descripció Doble proposta: ampliar la via als extrangulaments i establir
mecanismes dissuasoris i limitadors de velocitat en determinats
punts on hi ha gent que arriba a circular doblant el llindar
establert amb risc pels que s'han de incorporar a la via

Ubicació Diversos punts al llarg del camí  del Terrer Roig

Categoria (€) PETITA
ACCEPTADA PARCIALMENT: PART SENYALITZACIÓ
DESCARTADA: PART AMPLIACIÓ VIA PER EXCEDIR EL
PRESSUPOST DESTINAT
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 10-3

TÍTOL Per un poble més bonic.

Necessitat Evitar perills als carrers pels forats, fer una zona peatonal agradable

al canal i utilitzar les sénies com reclam turístic

Descripció

- Reparar l’asfalt de carrers i tapar forats.

- Restaurar les sénies amb un concurs, ajudes als propietaris

o publicitat, per fer un patrimoni turístic.

- Fer una barana bonica al canal fins Roquetes i una

passarel·la peatonal a l’EMD.

Ubicació Terme de Jesús.

Categoria (€) GRAN
ACCEPTADA PARCIALMENT TAPAR FORATS
DESCARTADA LA RESTA PER NO AJUSTAR-SE A LES BASES.
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 14-3

TÍTOL Enllumenat i millora Carretera Antiga de Xerta (accés desde la

Casella).

Necessitat La manca de voreres i d’enllumenat. Es tracta d’una zona molt

transitada i una entrada a la població per l’Eix de l’Ebre

Descripció Posar llumenàries desde l’Aube fins a la Casella i senyalització

horitzontal

Ubicació Carretera Antiga de Xerta.

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 17-3

TÍTOL Enllumenat.

Necessitat Falta de visibilitat nocturna a l’Antiga Carretera de Xerta desde

l’Aube fins la Casella.

Descripció Instal·lació de punts d’il·luminació o faroles per millorar la visibilitat.

Ubicació Antiga Carretera de Xerta.

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 30-3

TÍTOL Enllumenat àrea recreativa Terrer Roig via verda

Necessitat Enllumenat a la zona de descans del Terrer Roig

Descripció No hi ha res a l’àrea de descans que doni un punt de llum i caliu

mentre s’està  allí  a plena nit. Donat que cada vegada més es

punt de reunió en nits sobretot d'estiu de famílies i Campers que

ens venen a visitar i és per donar una millor imatge.

Ubicació Zona recreativa Via Verda

Categoria (€) MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 43-3

TÍTOL Adquirir nous elements ornamentals per a l'enllumenat de Nadal

Necessitat La majoria de pobles vesteixen amb llums tots els carrers de les

seves poblacions per Nadal, no obstant, Jesús és el poble amb

menys il·luminació nadalenca de la zona, i a sobre amb les

mateixes decoracions des de fa molts anys.

Descripció Renovar les llums de Nadal i posar-ne a més carrers (no sols els

carrers principals, sinó també a carrers travessers com Carrer

Flix [la part que dóna a l'Av. Molins del Compte], c/d'Aldover,

c/garcia, c/misericordia, c/saragossa... i places)

Ubicació Per la majoria de carrers de Jesús

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 47-3

TÍTOL Iluminación Camino  detrás campo fútbol

Necessitat Poner farolas hasta el aube que hay mucha gente que va

caminando de noche y no se ve nada.

Descripció Poner farolas hasta el aube que hay mucha gente que va

caminando de noche y no se ve nada.

Ubicació Camino  detrás de campo fútbol Terrer Roig al Aube

Categoria (€) MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 49-3

TÍTOL Reparació de carrer

Necessitat M'agradaria que els carrers de Daniel Mangrané i del Pinell de

Brai es poguessin reparar, ja que al primer hi ha pedres

aixecades i l'altre està fet amb diversos pegats d'alquitrà ,

dificultant la circulació dels conductors.

Descripció Al carrer de Daniel Mangrané trauria les pedres (deixant la

pujada) i faria que es quedés llis (enquitranant) per facilitar la

conducció i al del Pinell de Brai faria que es tornés a enquitranar

tot, fent que desapareguessin les imperfeccions.

Ubicació Les obres s'haurien de realitzar al carrer de Daniel Mangrané i al

carrer del Pinell de Brai.

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA 6-4

TÍTOL Escenari Festes Majors

Necessitat L’escenari que hi ha actualment està obsolet y deteriorat

Descripció S’hauria d’agafar un escenari de 18x12 a la fi que les orquestres
poguessin desplegar tot el seu muntatge.

Ubicació Plaça del pavelló

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA 7-4

TÍTOL Parc skate

Necessitat Molts joves del poble practiquen aquest esport i han de
desplaçar-se fora per a poder practicar-lo.

Descripció Un parc amb diferents pistes

Ubicació Al costat del pavelló

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA 9-4

TÍTOL Ampliació i cobertura de la graderia del camp de futbol de la
Santa Creu

Necessitat Millorar l'estada de socis, pares, mares, familiars, amics i
simpatitzants al camp de la Santa Creu amb més seients i
coberts per protegir-se del sol, fred i/o pluja.

Descripció Ampliar la graderia actual de forma lateral per augmentar les
localitats amb seient i cobrir-la per protegir i evitar les
inclemències climatològiques.

Ubicació Camp de futbol de la Santa Creu

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA 22-4

TÍTOL Gàbies per aparcar de forma segura les bicicletes i patinets
elèctrics

Necessitat Estacionament de vehicles VMP segurs

Descripció Instalar en un punt cèntric del poble gàbies per estacionar de
forma temporal bicicletes o patinets de forma segura. Això
facilitaria a la gent del voltant venir a fer gestions amb vehicle
VMP sense perill de robator

Ubicació Pèrgola

Categoria (€) MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA 26-4

TÍTOL Repintada General i canvi del mobiliari deteriorat

Necessitat Millorar la imatge del Poble

Descripció Repintar el mobiliari urbà  i la senyalització horitzontal, senyals
de trànsit... i canvi del mobiliari deteriorat.

Ubicació Tot el Poble

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA 28-4

TÍTOL Camara de vigilància al contenidor de la brossa

Necessitat Setmanalment ens trobem que hi ha molta brossa y restes de

obra fora dels contenidors . Voldríem que se mantingui neta la

via pública al ser una zona de pas escolar y de lleure

Descripció Posar una cámara de vigilància

Ubicació Contenidors de la Avinguda Molins d'en Comte altura carrer del

Garroferal

Categoria (€) MITJANA
Pendent autorització comissió videovigilància.
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA 33-4

TÍTOL Adequació i sanejament zones esbarjo caní .

Necessitat Es pretén resoldre que les zones d’esbarjo caní  siguin més amables amb

l’entorn, fent-les més atractives i amb espais hombrats, posant més zones

verdes que les facin visualment més suas i fent que els usuaris passin una

estona més agradable.

Descripció Plantar als espais centrals moreres "fruitless" amb les proteccions

anti-urea i incorporar bancs per seure. Sanejar el pou al carrer Séquia i

encofrar i pintar muret de blanc on es plantarà una Olivera i

s’acondicionaria el parterre ajardinant-lo.

Ubicació Carretera de Jesús a Roquetes i Carrer Séquia

Categoria (€) MITJANA
Acceptada parcialment: Titularitat particular de la zona descrita
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA 35A-4

TÍTOL Varis escola de música

Necessitat Millora de les prestacions de l'escola de música.

1-Millorar el condicionament acústic de la sala.

2- Millorar les condicions de les aules.

Descripció 1-Substitució de la porta de la sala polivalent per una d'atenuació

acústica.

2-Pantalla interactiva per a l'aula de llenguatge musical.

Ubicació escola de música

Categoria (€) MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA 35B-4

TÍTOL Varis escola de música

Necessitat Millora de les prestacions de l'escola de música.

3- Garantir l'estanqueitat de les finestres.

Descripció 3-Substitució de les finestres de les aules.

Ubicació escola de música

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA 44-4

TÍTOL PUMPTRACK

Necessitat Un pumptrack per fer diversió a Jesús. Per a bicicletes, skate i

patinets.

Descripció Pumptrack irregular amb corbes i salt de tot tipus.

Ubicació Zona Pavelló (darrera)

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS

PROPOSTA 48-4

TÍTOL CUINA MENJADOR ESCOLAR

Necessitat Renovació de tota la cuina del menjador escolar de l'IE Daniel

Mangrané. Pressupost 15.114€

Descripció L'IE Daniel Magrané té molta més demanda d'alumnes i això ha

comportat un augment considerable d'alumnes al menjador

escolar (180 menús diaris). Les instal.lacions són antigues i

velles i cal adaptar-les a les necessitats actuals.

Ubicació MENJADOR ESCOLAR IE DANIEL MANGRANÉ

Categoria (€) MITJANA
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