AJUNTAMENT
DE
VILA-RODONA
TARRAGONA

1.- PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, CONVOCATÒRIA 2018
L’Ajuntament de Vila-rodona s’ha acollit a les actuacions dins del programa de
concessió de subvencions als municipis i entitats municipals descentralitzades per a
la protecció de la salut pública.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vila-rodona, per les
despeses de Protecció de la Salut Pública, els següents ajuts:
1. Subvenció per la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans
i periurbans i la recollida d’animals domèstics abandonats, en data 20 de juliol
de 2018, un ajut per import de 5.049,03€
2. Subvenció per la seguretat a les zones de bany (piscina), en data 22 de juny de
2018, un ajut per import de 6.041,86€
3. Subvenció per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà,
tipologia Manteniment, en data 6 de juliol de 2018, un ajut per import de
5.055,60 €
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2.- PROGRAMA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS MUNICIPIS I ENTITATS
MUNICIPALS DESCENTRALITZADES PER A PROGRAMES I ACTIVITATS
CULTURALS, CONVOCATÒRIA 2018
L’Ajuntament de Vila-rodona s’ha acollit al programa de concessió de subvencions als
municipis i entitats municipals descentralitzades per a programes i activitats culturals
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vila-rodona, en data 13 de
juliol de 2018, un ajut per import de 1.761,64€
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3.- PROGRAMA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS MUNICIPIS I ENTITATS
MUNICIPALS DESCENTRALITZADES PER A PROJECTES I ACTIVITATS
CULTURALS I D’INTERÉS CIUTADÀ, DE CARÀCTER SINGULAR, I NO
PREVISTES A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, CONVOCATÒRIA 2018
L’Ajuntament de Vila-rodona s’ha acollit al programa de concessió de subvencions als
municipis i entitats municipals descentralitzades per a projectes i activitats culturals i
d’interés ciutadà, de carácter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals
de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vila-rodona, en data 26
d’octubre de 2018, els següents ajuts:
1. Subvencions per actuacions de convivència i cohesió social: Per l’activitat de
Tàrraco Viva a Vila-rodona, amb un ajut per import de 2.921,88€
2. Subvencions per activitats culturals extraordinàries: Per l’activitat, Aquest mes
parlem de “Igualtat de gènere”, amb un ajut per import de 1.319,25€
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4.- SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS
D’INTERÈS CIUTADÀ, INCLOSOS EDIFICIS I INDRETS SINGULARS O
PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL, CONVOCATÒRIA 2018
L’Ajuntament de Vila-rodona s’ha acollit al programa per inversions en equipaments
municipals d’interès ciutadà.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vila-rodona, en data 6 de
juliol de 2018, un import de 5.000,00 €, destinats a la reparació i millora de
l’equipament municipal d’interès ciutadà – Biblioteca Municipal
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5.- SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D’OBRES PER A LA MILLORA DE
XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ
D’EQUIPAMENTS
INFORMÀTICS
PER
GARANTIR
L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA (PEXI), CONVOCATÒRIA 2018
L’Ajuntament de Vila-rodona s’ha acollit al programa de modernització d’equipaments
informàtics.
La Diputació de Tarragona ha concedit en data 26 de setembre de 2018, a
l'Ajuntament de Vila-rodona un ajut per import de 11.956,00€, per la implantació d’un
sistema de telecontrol a les instal·lacions del servei d’aigua.
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6.- PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vila-rodona, dins del marc
del Pla d’Acció Municipal 2018, els següent ajuts:
-

Programa de Depesa corrent: 100.548,00 euros
Programa d’Inversió:
o Títol: Implantació d’un sistema de telecontrol a les instal·lacions del
servei d’aigua
o Pressupost elegible:
76.616,92 euros
o % concedit:
43,74 %
o Subvenció concedida:
33.516,00 euros

Amb aquest programa, la Diputació de Tarragona pretén que els diferents ens locals
puguin assignar aquest recursos a programes d’inversió i al programa de depeses
corrents.
L’Ajuntament de Vila-rodona s’ha acollit als dos programes tant de despesa corrent
com d’inversió, per tal de facilitar el finançament i el pagament en les actuacions de
manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals,
enllumenat, treballs de neteja i acondicionament. Pel que fa a les inversions s’ha dut a
terme la implantació d’un sistema de telecontrol a les instal3lacions del servei d’aigua.
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7.- PROGRAMA D'AJUT EXTRAORDINARI PER EL FUNCIONAMENT DE LES
LLAR D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE
D’EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS
La Diputació de Tarragona ha concedit en data 30 de novembre de 2018, a
l'Ajuntament de Vila-rodona un ajut per import de 12.425,00 € en el marc del
Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'Educació Infantil de
titularitat municipal, curs 2017/2018.
L'Ajuntament de Vila-rodona s'ha acollit al programa d'ajut extraordinari per el
funcionament de les llar d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle
d’educació infantil en escoles rurals.
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