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La Diputació aprova una modificació
de crèdit de 9,2 milions d'euros
A banda d'aquesta ampliació també s'ha aprovat el projecte de construcció d'una
rotonda a la carretera TV-2126 a Bellvei

Aprovada una modificació de crèdit de 9,2 milions d'euros al Ple de la Diputació | Cedida

Aprovada una modificació de crèdit de més de 9,2 milions d'euros al Ple de la Diputació per a
diversos projectes a la demarcació. L'ampliació de crèdit preveu actuacions per a desenvolupar la
xarxa de fibra òptica, per a foments de plans d'ocupació i per al Programa Mobilitat amb els
Consells Comarcals, entre d'altres.
Es destinaran un total de 400.000 euros a programes socials
Les dotacions previstes a la modificació de crèdit, amb un valor de 9,2 milions d'euros, destaca la
partida d'un milió i mig d'euros que es destinarà a la construcció de canalitzacions a la xarxa viària
per a l'estesa de fibra òptica pública. Altres dotacions són 1 milió d'euros per al foment de plans
d'ocupació a les 10 comarques de la província, els 700.000 euros per al desenvolupament de
Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) a la demarcació de Tarragona i
els 540.000 euros per al Programa Mobilitat amb els Consells Comarcals.
Altres partides són els 157.000 euros per a la Fase IV d'estabilització del subsol a Barberà de la
Conca, 100.000 euros per a l'arranjament de la barca que travessa el Riu Ebre de
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l'Ajuntament de Flix i 100.000 euros per a la reforma de la teulada de l'Associació La Defensa
Agrària de la Selva del Camp. Pel que fa a programes socials es destinaran 200.000 euros a la
Creu Roja per a programes d'atenció a les persones i 200.000 euros també a l'Acció Social de
Càritas Diocesana.
S'ha donat part de la renúncia de Marc Ayala com a diputat
El Ple de la Diputació ha aprovat també el projecte de construcció d'una rotonda a la carretera
TV-2126, entre la intersecció i l'accés de la urbanització Baronia de Mar de Bellvei amb un
pressupost de 242.271 euros. A banda, s'ha donat part de la renúncia de l'acta del diputat
Marc Ayala aquest dimecres.
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