RESULTATS DE LA VOTACIÓ FINAL DELS PRIMERS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE TÀRREGA

Propostes vàlides sotmeses a votació: 12
Vots emesos de suport a les propostes: 3.040
Nombre de persones amb dret a vot: 14.468
Nombre de persones que han exercit el seu vot: 1.204
Percentatge de participació: 8,32 %
Període de votació establert: del 6 al 19 de juliol del 2020 (ambdós inclosos)
Quantitat sotmesa a decisió ciutadana: 100.000 €

VOTS

COST
ESTIMAT

1. Reparació i restauració dels elements de joc dels parcs
públics de Tàrrega i dels diferents pobles del municipi.

367

20.000 €

2. Subministrament i col·locació d’un conjunt de barres i
elements per practicar activitat física a l’espai públic de les
antigues piscines de Tàrrega.

316

12.000 €

3. Realització de l’estudi previ per a la implantació de les
solucions de connectivitat internet d’una xarxa de qualitat a
tots els pobles del municipi.

298

10.000 €

4. Subministrament i instal·lació de quatre nous jocs
adaptats per a infants amb mobilitat reduïda en els punts
següents: parc de la plaça d’Europa, Parc de Sant Eloi, parc de
la plaça del Pare Carles Perelló i parc de l’Hort del Barceloní.

277

22.500 €

5. Restauració dels bancs de fusta de les places i carrers de
la ciutat i dels diferents pobles del municipi.

265

40.000 €

6. Millora de les instal·lacions del pavelló poliesportiu
municipal: reforma dels vestidors i dels passadissos interiors,
i canvi de les lluminàries de la pista i el vestíbul.

253

74.000 €

7. Subministrament i col·locació de 100 papereres en
diferents punts de Tàrrega.

251

27.000 €

8. Instal·lació d’un lavabo accessible situat a peu de carrer de
la plaça del Carme.

249

30.000 €

9. Reparació de la paret de pedra de la pista de l’escola
Jacint Verdaguer.

232

35.000 €

10. Construcció d’una rampa adaptada al costat sud de la
plaça del Carme.

192

50.000 €

11. Col·locació d’elements fonoabsorvents -que permetin
absorbir l’acústica actual- al pavelló de l’escola Àngel
Guimerà en el marc del projecte de millora de l’equipament.

176

9.000 €

12. Asfaltat del carrer de Roger de Llúria, entre la plaça de
Lleida i el carrer dels Amics del País.

164

46.000 €
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