Estat de la proposta
EXECUCIÓ PROPOSTES GUANYADORES DELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019-2020

Data de la
Projecte
redactat

Redacció

Projecte

del

adjudicat

Projecte
PROPOSTES GUANYADORES

PRESSUPOST

SÍ/NO

MES/ANY

SÍ/NO

Data de
l'adjudicació
del Projecte
MES/ANY

Projecte

Data de

executat

finalització

SÍ/NO

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

20.000 €

SÍ

agost 2020

SÍ

novembre 2020

SÍ

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.

12.000 €

SÍ

agost 2020

SÍ

octubre 2020

SÍ

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.

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 da plaça del Pare Carles Perelló i parc
de l’Hort del Barceloní.

22.500 €

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

35.500 €
100.000 €

MES/ANY

març 2021

Projecte executat

novembre 2021 Projecte executat
L'Ajuntament signà un conveni de col·laboració amb el consorci
Localret per a la realització d'aquest estudi el mes de desembre de
2021. Al cap de poc, però, el gener de 2021, l'empresa privada Adamo
es posà en contacte amb l'Ajuntament de Tàrrega per a informar que
estava interessada a desplegar directament la fibra òptica als pobles
d'Altet, Claravalls, la Figuerosa i Santa Maria de Montmagastrell. A
finals de gener, s'informa els representants dels pobles d'aquesta
qüestió. Entre gener i febrer, l'Ajuntament li concedeix a Adamo els
permisos corresponents per a les actuacions necessariès de
desplegament de la fibra òptica. Per tant, l'estudi quedat aturat i
suspès al gener (sense cost). Adamo farà el desplegament al llarg de
2021. Pel que fa a Riudovelles, durant el més de març (de 2021),
l’Ajuntament de Tàrrega constata que hi ha oferta de connexió a
internet al poble mitjançant tecnologia WIMAX i amb velocitat de fins
a 20 Mb, amb tarifes i qualitat de servei que entren dins dels
paràmetres estàndards i de mercat. L'EMD del Talladell ja disposava
de fibra òptica.

SÍ

SÍ

agost 2020

setembre
2020

SÍ

SÍ

novembre 2020

desembre 2020

SÍ

SÍ

març 2021

Projecte executat

Maig 2021

Projecte en execució (aquesta proposta tenia inicialment una
quantificació de 40.000 euros, però atès que executar-los tots
suposava sobrepassar la partida global de 100.000 euros, el projecte
fou licitat amb un pressupost de 35.500 euros.)

