
 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 36.785,16€ a l’Ajuntament de La Vajol per 

contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: 

DESPESES D’INVERSIÓ: 

Arranjament camí del cementiri (22.022,00€) 

Millores entrada del municipi de la Vajol (8.000,00€) 

DESPESES CULTURALS: 

Contractació espectacles festes majors (5.298,00€). 

NOVES TECNOLOGIES: 

Material informàtic (565,16€) 

ACTUACIONS EN CAMINS MUNICIPALS: 

Neteja camins de la Vajol (900€) 

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 

Cultural per a l’any 2020. 

 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – 3a fase Restauració de l’edifici de la Mina Canta 

2020 

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 29.200,00€ a l’Ajuntament de La Vajol per 

contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: 

Restauració de l’edifici Mina canta 

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les Àrea de cultura, noves tecnologies, esports i 

benestar. ( Proporcionat pel servei de monuments) 

 

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT– el finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori 

local (SAC) - Pm13 

Dipsalut a atorgat un ajut per finançar les despeses derivades a l’ús ordinari del consultori local 

de 1.794,10€ 

 

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT– Pt10. Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita 

i control integrat de plagues urbanes - 

Dipsalut ha atorgat un ajut de 944,99€ a l’Ajuntament de La Vajol per finançar per poder lluitar 

contra les plagues urbanes presents al municipi.  

 



SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Programa A3. Suport a les actuacions de 

condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2020) 

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.989,80 € a l’Ajuntament de La Vajol per 

contribuir a sufragar el cost de les lluminàries de la pista esportiva  

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Servei d’esports de Diputació de 

Girona 

 

 

 

  

  

 

 

 


