
 
 

 
SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 
SAC – CULTURA 
 
Programes i activitats culturals.
Activitats Culturals any 2018. Import concedit: 4.872,31
 
Subvenció de caràcter singular extraordinària per activitats culturals: 
Exposició de vehicles històrics i clàssics. 
Exposició de fotografies “Cooperativa Agrícola”
 
Programa d’inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà
pista poliesportiva. Import concedit: 5
 
Rehabilitació del recinte la Fàbrica. Fase final. Import concedit: 200.000
 
Catàleg cultural  e-catàleg
    
    
                      
 
SAM -MEDI AMBIENT SALUT PÚBLICA I TERRITORI
 
Actuacions de protecció de la salut pública per a
peridomèstics i control de plagues.  Import concedit: 5.446 
 
Actuacions de protecció per la salut pública per la seguretat a z
concedit: 6.340 €  

 
 
      SAM- ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ
 
       Programa específic d’obres
       Actuació: “ Separata del projecte de remodelació del C/ Anselm Clavé”. I
       19.172 €  
 
       Pla d’Acció Municipal ( PAM). Programa despeses corrents. Import concedit: 51.415 
 
       Pla d’Acció Municipal  (PAM). Programa d’i
       Anselm Clavé. Import concedit: 85.000 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Programes i activitats culturals. 
Activitats Culturals any 2018. Import concedit: 4.872,31 € 

Subvenció de caràcter singular extraordinària per activitats culturals:  
Exposició de vehicles històrics i clàssics.   Import concedit 11.700,00
Exposició de fotografies “Cooperativa Agrícola” Import concedit 11.700,00

Programa d’inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà. Actuació. Tancament 
Import concedit: 5.000 euros. 

Rehabilitació del recinte la Fàbrica. Fase final. Import concedit: 200.000 €  

catàleg   Import concedit: 995,00 €  
   900,00 € 
           1.800,00 € 

AMBIENT SALUT PÚBLICA I TERRITORI 

Actuacions de protecció de la salut pública per a la reducció de la proliferació d’animals 
l de plagues.  Import concedit: 5.446 €  

Actuacions de protecció per la salut pública per la seguretat a zones de bany. Import 

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ 

Programa específic d’obres de millora de xarxes bàsiques municipals.  ( PEXI
Actuació: “ Separata del projecte de remodelació del C/ Anselm Clavé”. Import concedit: 

AM). Programa despeses corrents. Import concedit: 51.415 

Pla d’Acció Municipal  (PAM). Programa d’inversions. Actuació: Remodelació urbana del C/
ncedit: 85.000 €  

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2018 

Import concedit 11.700,00 €  
Import concedit 11.700,00 € 

. Actuació. Tancament 

 

la reducció de la proliferació d’animals 

ones de bany. Import 

PEXI).      
mport concedit:  

AM). Programa despeses corrents. Import concedit: 51.415 €  

Actuació: Remodelació urbana del C/ 



 
 

 
 
Programa extraordinari d´ajuts per al funcionament de llars públiques de titularitat municipal i     
de primer cicle d´educació infantil en escoles rurals
 
Subvenció de caràcter excepcional per la rehabilitació de la piscina municipal. Import concedit: 
30.000 € 
 
 
PATRONAT DE TURISME 
 
 Mostra i difusió de productes agroalimentaris i artesanals de proximitat i de qualitat. 
 Import  concedit: 964,41€ 
 
 

 

 

Programa extraordinari d´ajuts per al funcionament de llars públiques de titularitat municipal i     
de primer cicle d´educació infantil en escoles rurals. Import concedit: 20.475 € 

Subvenció de caràcter excepcional per la rehabilitació de la piscina municipal. Import concedit: 

Mostra i difusió de productes agroalimentaris i artesanals de proximitat i de qualitat. 

Programa extraordinari d´ajuts per al funcionament de llars públiques de titularitat municipal i     

Subvenció de caràcter excepcional per la rehabilitació de la piscina municipal. Import concedit: 

Mostra i difusió de productes agroalimentaris i artesanals de proximitat i de qualitat.  


