
 

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA 2020. 

 

 
SAC - CULTURA 
 
.-  Activitats culturals, esportives i educatives per l’impacte de despeses 
realitzades derivades de la Covid 19. Import concedit: 12.000 euros. 
 
.- Activitats culturals 2020: Import concedit:15.272,99 € 

.- Actuacions extraordinàries 2020: Import concedir: 6.311,79 € 
 
.- Catàleg cultural e-catàleg: Import concedit: 900 €. 

 
 
 
SAM -MEDI AMBIENT SALUT PÚBLICA I TERRITORI 
 

 
.- Protecció de salut pública en motiu de la Covid 19 per ’exercici 2020. 
Actuació: Recursos tecnològics, seguretat zones de bany, adquisició EPI’s, 
neteja i desinfecció d’espais. Import concedit: 16.549,87 euros. 
 

     .- Prevenció local d’incendis forestals. Actuació: manteniment franges 
perimetrals a les urbanitzacions la Torre de Santa Maria i el Vedat. 
Manteniment parcel·la muntanya Sant Ramon. Import concedit: 6.729,10 €. 
 
.- Actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics. 
Actuació: Adquisició de gàbies trampa i transportins i  despeses sanitàries 
d’esterilització. Import concedit: 2.000 €. 



 
.-  Espècies plaga i espècies invasores en espais urbans: 
 
         Actuació A: reducció mosquits, mosca i vespa asiàtica. Import concedit: 
1.535,62 €. 
 
        Actuació B: reducció espècies plaga. Import concedit: 3.275,98 €. 

 

 

 

SAM- ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ 
 
.- Pla d’Acció Municipal ( PAM). Programa despeses corrents. 
Import concedit:  65.462,87 €. 

      
 
 
 
  OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. 
 
 
   .-  Realització d’accions que fomentin la reactivació econòmica del camp de       
Tarragona derivada de la Covid 19. Actuació:  Publicitat reactivació consum 
bars i restaurants dels municipi.  Import concedit 2.500 €. 
 
 
 
      

   PATRONAT DE TURISME 

.- Programes concrets i activitats de promoció turística  2020.  Actuació: 
App turística el Pla de Santa Maria. Import concedit: 463,87 euros. 

 
 

 

 

 



 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA 2019. 

 
SAC – CULTURA 
 
Programa d’inversions en equipaments municipals d’interès 
ciutadà. Actuació: adquisició monitor multimèdia per la Fàbrica. 
Import concedit: 3.927,18 €. 

 
Subvenció nominativa per la redacció del projecte d’intervenció a l’edifici 
de la Cooperativa. 
Import concedit: 30.000 €. 

 
Programes i activitats culturals 
Activitats Culturals any 2019 Import concedit: 4.962,98 €. 

Catàleg cultural e-catàleg Import concedit: 4.540,00 €. 

Subvencions de caràcter singular extraordinàries per a 
activitats culturals 
Exposició de pintura. Import concedit: 11.488,80 €. 
Edició llibre “El conte de la Fàbrica del Pla” Import concedit: 3.152,44 €. 

 
 

SAM -MEDI AMBIENT SALUT PÚBLICA I TERRITORI 
 
Actuacions de protecció de la salut pública per a la reducció de 
la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues. 
Import concedit: 7.351,08 €. 

 
Actuacions de protecció per la salut pública per la seguretat a zones 
de bany. Import concedit: 6.895,20 €. 

 



Implantació de mesures recollides en els plans d’acció per l’energia 
sostenible (PAES). Canvi de punts de llum per tecnologia Led a la 
Plaça Sant Jordi, Raval Sant Ramon i Avinguda Vidal i Barraquer. 
Import concedit: 8.234,72 €. 

 

 

 

      SAM- ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ 
 

Pla d’Acció Municipal ( PAM). Programa despeses corrents. Import concedit: 
37.676,34 €. 
 
Pla d’Acció Municipal (PAM). Programa d’inversions. Actuació: Reforma planta 
segona Edifici Cal Rovira. Import concedit: 24.767,66 €. 
 
Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants 
públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles 
rurals. Curs 2018-2019. 
Import concedit: 15.662,50€ en concepte de funcionament de la llar d’infants 
Quatrevents. Curs subvencionat: 2 018-2019. 
 
 
 

PATRONAT DE TURISME 

 
Mostra i difusió de productes agroalimentaris i artesanals de proximitat i 
de qualitat.      Import concedit: 1.037,52 € 
 
 

 


