
 
 
SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 
SAC - CULTURA 
Programa d’inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà
monitor multimèdia per la Fàbrica. 
 
Subvenció nominativa per
Import concedit: 30.000 €.
 
Programes i activitats culturals
Activitats Culturals any 201
 
Catàleg cultural  e-catàleg
 
Subvencions de caràcter singular extraordinàri
Exposició de pintura. Import concedit: 11.488,80 
Edició llibre “El conte de la Fàbrica del Pla” Import concedit: 
                   
 
SAM -MEDI AMBIENT SALUT PÚBLICA I 
Actuacions de protecció de la salut pública per a la reducció de la proliferació d’animals 
peridomèstics i control de plagues.  Import concedit: 
 
Actuacions de protecció per la salut pública per la seguretat a zones de bany. Import 
concedit: 6.895,20 €. 
 

 
      SAM- ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ
       Pla d’Acció Municipal ( PAM). Programa despeses corrents.
 
       Pla d’Acció Municipal  (PAM). Programa d’inversions.
       Edifici Cal Rovira. Import concedit: 24.767,66 
 
 
      PATRONAT DE TURISME
      Mostra i difusió de productes agroalimentaris i artesanals de proximitat i de qualitat. 
      Import  concedit: 1.037,52 
 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

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. 
€. 

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

catàleg    Import concedit: 4.540,00 €. 

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

MEDI 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: 7.351,08 €. 

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

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ        
AM). Programa despeses corrents.   Import concedit: 

Pla d’Acció Municipal  (PAM). Programa d’inversions. Actuació: Reforma planta segona 
Edifici Cal Rovira. Import concedit: 24.767,66 €.  

PATRONAT DE TURISME 
Mostra i difusió de productes agroalimentaris i artesanals de proximitat i de qualitat. 

037,52 € 

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2019 

. Actuació: adquisició 

la redacció del projecte d’intervenció a l’edifici de la Cooperativa. 

Actuacions de protecció de la salut pública per a la reducció de la proliferació d’animals 

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

Import concedit: 37.676,34 €.   

forma planta segona  

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


