AJUNTAMENT
DE
VILA-RODONA
TARRAGONA

1.- PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
L’Ajuntament de Vila-rodona s’ha acollit al Programa de Protecció de la Salut Pública
per tal de facilitar el finançament i pagament de les actuacions de gestió, vigilancia i
control destinades a preservar la salut de la població davant d’agents físics, químics,
biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements del medi i en els
indrets de convivència humana. També s’ha acollit per la seguretat de zones de bany i
per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vila-rodona, en data 15 de
juny de 2016, del Programa de concessions de subvencions per les despeses de
Protecció de la Salut Pública, els següents ajuts:
1. Per la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i
periurbans, un ajut per import de 2.177,56 €
2. Per la seguretat a zones de bany (piscines), un ajut per import de 5.875,65 €
3. Programa per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, es
distribueix en dues tipologies:
-

Inversió, adquisició d’aparells i accions de millora, un ajut per import de 4.441,60
€
Manteniment: Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses, un ajut per
import de 1.643,28 €
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2.- PROGRAMA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS MUNICIPIS I ENTITATS
MUNICIPALS DESCENTRALITZADES PER A PROGRAMES I ACTIVITATS
CULTURALS.
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 en data 22 de juliol de 2016 a l’Ajuntament de
Vila-rodona un ajut per import de 1.565,79 € en el marc del Programa de concessió de
subvencions als municipis descentralitzats per a programes i activitats culturals.
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3.- SUBVENCIONS PER A INVERSIONS, GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, INCLOSOS
EDIFICIS I
INDRETS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL
• En aquesta línea de subvencions es consideren dues actuacions diferenciades
en dues línies: Programa d’inversions i Programa de gestió, manteniment i
funcionament pels equipaments de serveis al ciutadà oberts al públic.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vila-rodona, en data 22 de
juny de 2016, els següents ajuts:
1. Programa d’inversions en equipament municipals d’interès ciutadà, s’ha concedit
un import de 5.975,40 €, destinats a (col·locació barana a les Fonts Fresques)
2. Programa de gestió i funcionament pels equipaments de serveis al ciutadà
oberts al públic, s’ha concedit un import de 2.188,91 €, destinats a la gestió i
funcionament del Pavelló Municipal.
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4.- PROGRAMA D'AJUT EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE
PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL
La Diputació de Tarragona ha concedit en data 16 de desembre de 2016, a
l'Ajuntament de Vila-rodona un ajut per import de 15.225,00 € en el marc del Programa
extraordinari de suport als centres de primer cicle d'Educació Infantil de titularitat
municipal, curs 2015/2016.
L'Ajuntament de Vila-rodona s'ha acollit al programa extraordinari de suport als centres
de primer cicle d'Educació Infantil.
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5.- SUBVENCIONS PER INTERESOS DE PRÉSTECS, CONVOCATÒRIA 2016
La Diputació de Tarragona ha concedit en data 7 de desembre de 2016, a l’Ajuntament
de Vila-rodona un ajut del 100% dels interesos de tres préstecs concertats per
l’Ajuntament per imports de 12,35 €, € i 205,20 €, acollits dins dels convenis de
col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament de Vila-rodona.
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6.- CONCESSIÓ DE LA LÍNIA DE SUBVENCIONS EXCEPCIONALS 2016 DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
La Diputació Tarragona a concedit en data 16 de desembre de 2016, a l’ajuntament de
Vila-rodona un ajut per import de 27.960,54 euros en el marc de la concessió de la línia
de subvencions excepcionals 2016 del servei d’assistència municipal.
L’Ajuntament de Vila-rodona, s’ha acollit a la línia de subvencions excepcionals 2016
del servei d’assistència municipal, per l’obra de reparació de camins i vials causats per
les precipitacions.
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