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➢ ANY 2016 - SUBVENCIONS  DEL  SAC-CULTURA 
 
 

• Subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i 

edificis singulars: La Diputació de Tarragona col·labora econòmicament amb 

l’Ajuntament en l’adquisició d’una taula de llums per al Casal Cultural i pels 

equipaments informàtics del Casal de Joventut i Aules de formació municipals. 

Import concedit: 5.194,59 €. 
 

 

• Subvenció per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals 

d’interès ciutadà: La Diputació de Tarragona col·labora econòmicament amb 

l’Ajuntament en el manteniment del Casal Cultural, edifici que s’utilitza com a 

Sala de Cinema, Saló d’actes, conferències i congressos, biblioteca i on es duen a 

terme multitud d’activitats com cursos d’anglès, català, informàtica, sevillanes o 

gimnàstica rítmica, entre d’altres. Import concedit: 2.188,91 €. 
 
 

• Subvenció per a programes i activitats culturals: La Diputació de Tarragona, 

contribueix econòmicament amb l’Ajuntament perquè puguem oferir als 

pobletans una programació cultural adreçada a tota la família, amb activitats 

tant diverses com cicles teatrals i de cinema, espectacles de màgia, cursos de 

cuina i fins i tot tallers de pessebres. Import concedit: 4.493,39 €. 
 
 

• Subvenció per al foment i difusió de publicacions locals: La Diputació de 

Tarragona, ha concedit un ajut econòmic a l’Ajuntament per l’edició de la 1ª 

edició del llibre “Ja he nascut!”. Import concedit: 2.498.82 €. 
 
 

• Subvenció per a activitats esportives extraordinàries: La Diputació de 

Tarragona, ha col·laborat econòmicament amb l’Ajuntament per realitzar la 

caminada popular. Import concedit: 359,34 €. 

 

• Subvenció per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter 

singular i extraordinari: La Diputació de Tarragona ha concedit un ajut 

econòmic a l’Ajuntament per al canvi de barana de l’altell del Teatre del Casal 

Cultural. Import concedit: 4.164,54 €. 
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➢ ANY 2016-SUBVENCIONS DEL SAM - MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI 

 

 

• Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a 

zones de bany (piscines): La Diputació de Tarragona col·labora econòmicament 

amb el Consistori per garantir la seguretat a les piscines. L’Ajuntament de la 

Pobla de Mafumet porta una gesti ó directa del servei de seguretat a les piscines 

municipals del Complex Poliesportiu Municipal. En compliment de la normativa 

vigent, les piscines municipals, disposen d’un servei de socorrisme durant tot 

l’horari d’obertura al públic, amb personal acreditat amb titulació en matèria de 

socorrisme i salvament aquàtic. Import concedit: 7.784,00 €. 
 
 

• Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per a la reducció de 

la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues: La Diputació de 

Tarragona col·labora econòmicament amb els tractaments de desinsectació i 

desinfecció que contracta l’Ajuntament per controlar els rosegadors i insectes de 

les diverses dependències municipals i a la xarxa pública de clavegueram. També 

contribueix a mantenir polítiques de control d’animals domèstics abandonats i/o 

perduts i finalment contribueix a que es puguin fer actuacions de control de la 

plaga de mosquit tigre. 

Import concedit pel control de peridomèstics: 5.084,80 €. 

Import concedit pel control de la plaga del mosquit tigre: 1.297,95 €. 
 
 

• Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la 

qualitat de l’aigua de consum humà. La Diputació de Tarragona subvenciona 

l’Ajuntament per donar compliment amb  el Real Decret 140/2003, de 7 de 

febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua de consum humà, i 

es garanteix que es facin totes les analítiques d’aigua necessàries per garantir el 

compliment dels criteris sanitaris de l’aigua de consum humà. 

Import concedit:  3.509,60 €. 
 
 

• Programa Extraordinari de suport als centres de Primer Cicle d’Educació Infantil 

de titularitat municipal: La Diputació de Tarragona col·labora econòmicament 

amb l’Ajuntament per sufragar les despeses de funcionament de les dues Llars 

d’infants municipals, la Llar d’infants Esquirol, ubicada al c. Bassal, cantonada 

av. Marià Fortuny, i la Llar d’Infants Nou Esquirol, situada al c. Mina de Madró. 

Import concedit a la Llar d’Infants Nou Esquirol:  61.512,50 €. 

Import concedit a la Llar d’Infants: 29.225,00 € 
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➢ SUBVENCIÓ JOCS DEL MEDITERRANI 

 

• L'Ajuntament de la Pobla de Mafumet esta executant l'obra de remodelació 

dels vestidors del camp de futbol, amb un preu d'adjudicació de 814.354,47 

euros. L'esmentada obra esta finançada amb 242.000 (29,72%) per la Diputació 

de Tarragona. 

 

ANY 2017 

 

➢ SUBVENCIÓ PAM 

• La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet 

una subvenció dins el Programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal 

2017 per import de 164.336 €. 

• La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet 

una subvenció dins el Programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal 2017 per 

l’execució de l’obra de renovació de l’enllumenat públic amb una despesa 

d’execució de 150.811,12 € i una subvenció d’aquest programa de 54.779 €. 

➢ SUBVENCIÓ PEXI 

• La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet 

una subvenció dins el Programa específic d’obres per a la millora de xarxes 

bàsiques municipals i de modernització d’equipaments informàtics per garantir 

l’administració electrònica per l’execució de l’obra de renovació de l’enllumenat 

públic amb una despesa d’execució de 134.261,62 € i un subvenció d’aquest 

programa de 27.070 €. 

 

➢ SUBVENCIONS DEL SAC-CULTURA 
 
 

• Subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i 

edificis singulars: La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la 

Pobla de Mafumet una subvenció pel millorament de l’equipament escènic 

informàtic del Casal Cultural. Import concedit: 4.485,50 €. 
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• Subvenció per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals 

d’interès ciutadà: La Diputació de Tarragona col·labora econòmicament amb 

l’Ajuntament en el manteniment del Casal Cultural, edifici que s’utilitza com a 

Sala de Cinema, Saló d’actes, conferències i congressos, biblioteca i on es duen a 

terme multitud d’activitats com cursos d’anglès, català, informàtica, sevillanes o 

gimnàstica rítmica, entre d’altres. Import concedit:  2.168,10 €. 
 
 

• Subvenció per a programes i activitats culturals: La Diputació de Tarragona, 

contribueix econòmicament amb l’Ajuntament perquè puguem oferir als 

pobletans una programació cultural adreçada a tota la família, amb activitats 

tant diverses com cicles teatrals i de cinema, espectacles de màgia, cursos de 

cuina i fins i tot tallers de pessebres. Import concedit: 4.135,86 €. 

 

➢ SUBVENCIONS  MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI 
 

• Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a 

zones de bany (piscines): La Diputació de Tarragona col·labora econòmicament 

amb el Consistori per garantir la seguretat a les piscines. L’Ajuntament de la 

Pobla de Mafumet porta una gestió directa del servei de seguretat a les piscines 

municipals del Complex Poliesportiu Municipal. En compliment de la normativa 

vigent, les piscines municipals, disposen d’un servei de socorrisme durant tot 

l’horari d’obertura al públic, amb personal acreditat amb titulació  en matèria de 

socorrisme i salvament aquàtic. Import concedit:   7.660,00 €. 

 

• Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per a la reducció 

de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues: La Diputació de 

Tarragona col·labora econòmicament amb els tractaments de desinsectació i 

desinfecció que contracta l’Ajuntament per controlar els rosegadors i insectes 

de les diverses dependències municipals i a la xarxa pública de clavegueram.  

També contribueix a mantenir polítiques de control d’animals domèstics 

abandonats i/o perduts i finalment contribueix a que es puguin fer actuacions de 

control de la plaga de mosquit tigre. 

• Import concedit pel control de peridomèstics:  4.377,28  €. 

• Import concedit pel control de  la plaga del mosquit tigre:   1.656.75 €. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

http://www.poblamafumet.cat/wp-content/uploads/PUBLICITAT-WEB-SUBVENCIONS-2016_2017.pdf               Pàg. 5 

 

 

 

 

• Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la 

qualitat de l’aigua de consum humà. La Diputació de Tarragona subvenciona  

l’Ajuntament per donar compliment amb el Real Decret 140/2003, de 7 de 

febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua de consum humà, i 

es garanteix que es facin totes les analítiques d’aigua necessàries per garantir el 

compliment dels criteris sanitaris de l’aigua de consum humà. 

Import concedit: 4. 042,20  €. 
 

• Programa Extraordinari de suport als centres de Primer Cicle d’Educació Infantil 

de titularitat municipal (curs 2016-2017): La Diputació de Tarragona col·labora 

econòmicament amb l’Ajuntament per sufragar les despeses de funcionament 

de les dues Llars d’infants municipals, la Llar d’infants Esquirol, ubicada al c. 

Bassal, cantonada av. Marià Fortuny, i la Llar d’Infants Nou Esquirol, situada al c. 

Mina de Madró. 

Import concedit a la Llar d’Infants Nou Esquirol:  64.662,50€. 

Import concedit a la Llar d’Infants: 32.462,50€ 
 

 


