Amb el suport de

Any 2020 ➢ SUBVENCIÓ PROGRAMA INCENTIUS A LA MOBILITAT EFICIENT I
SOSTENIBLE (Programa MOVES II)
L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha rebut subvenció de l’Institut Català de l’Energia
de la Generalitat de Catalunya, dins el Programa d’incentius a la mobilitat eficient i
sostenible (Programa MOVES II), per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de
vehicles elèctrics al municipi, per imports de 18.206,46 € i 3.929,46 €, destinats a la
instal·lació de dues estacions de recàrrega ràpida per a vehicle elèctrics.
Aquestes accions es duen a terme amb el suport de l’Institut Català de l’Energia.
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➢ SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA DE L’AODL
L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha rebut, a través del Programa d’Agents
d’Ocupació i Desenvolupament Local pel 2020, una subvenció de 36.000 € per finançar
els costos laborals de la pròrroga de la contractació de l’AODL, per a dur a terme el Pla
de treball “Posada en marxa del Pla d’acció de desenvolupament econòmic”.
Els AODL són personal tècnic, titulats i titulades superiors o de grau mitjà, que treballen
a temps complet en el marc d’un Pla d’acció de desenvolupament local impulsat pels
ens locals o per les entitats dependents o vinculades a una administració local.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.
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Any 2021 ➢ SUBVENCIONS DESTINADES A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE
LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA PER AL 2021

L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha rebut, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, subvencions per a
l’adquisició de llibres i diaris per import de 2.000 €, així com subvenció en espècie per a
l’adquisició de novetats editorials en català o en occità per un valor de 4.000 €, ajuts
destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021.
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