
Ens local Comarca Subv. Proposada Títol del projecte

Aiguamúrcia Alt Camp 112.400,99 Substitució i/o condicionament de fanals per a canvi a tecnologia led a diversos nuclis del municipi

Aiguamúrcia Alt Camp 238.631,86 Reurbanització del carrer de Pere el Gran de Santes Creus
Alcover Alt Camp 250.000,00 Millora al complex esportiu de la piscina municipal
Alió Alt Camp 34.648,73 Renovació de serveis a diversos carrers
Alió Alt Camp 120.000,00 Renovació de serveis a diversos carrers
Alt Camp Alt Camp 30.000,00 Actuacions de millora a la planta de tranferència de residus municipals
Alt Camp Alt Camp 220.000,00 Adequació de l'edifici on es presta el servei d'assistència als municipis de l'Alt Camp
Bràfim Alt Camp 37.021,72 Pavimentació i serveis a l'avinguda de l'Alt Camp
Bràfim Alt Camp 120.000,00 Pavimentació i serveis a l'avinguda de l'Alt Camp
Cabra del Camp Alt Camp 45.396,06 Ampliació de serveis per a la zona poliesportiva municipal
Cabra del Camp Alt Camp 89.085,16 Adequació de la zona d'aparcament i de la pista polivalent de la urbanització Mas del Plata
Figuerola del Camp Alt Camp 24.819,79 Substitució de l'enllumenat públic per noves llumeneres led
Figuerola del Camp Alt Camp 77.182,21 Millores en els serveis mínims municipals
Figuerola del Camp Alt Camp 79.992,23 Arranjament de la xarxa de sanejament a la zona industrial
Figuerola del Camp Alt Camp 170.007,77 Substitució de l'enllumenat públic per noves llumeneres led
Garidells Alt Camp 120.000,00 Ampliació i millora dels carrers de la Font i Sant Joan
Garidells Alt Camp 250.000,00 Ampliació i millora del carrer del Calvari i de part del carrer de la Torre
Masó Alt Camp 20.860,34 Nou ascensor a l'edifici municipal
Masó Alt Camp 33.117,61 Adequació de l'antiga seu de la cooperativa agrícola
Masó Alt Camp 89.424,90 Arranjament de la coberta, autogeneració elèctrica i ecoeficiència de la seu municipal
Milà Alt Camp 120.000,00 Pavimentació i serveis al carrer de Santa Úrsula i a part del carrer Major
Milà Alt Camp 250.000,00 Pavimentació i serveis al carrer de Santa Úrsula i a part del carrer Major
Montferri Alt Camp 41.783,45 Nova zona lúdica, 2a fase
Montferri Alt Camp 83.149,83 Nou espai d’aparcament a l'accés del municipi
Mont-ral Alt Camp 13.248,47 Nova xarxa de clavegueram al nucli antic, 1a fase
Mont-ral Alt Camp 40.978,70 Nova xarxa de clavegueram al nucli antic, 1a fase
Mont-ral Alt Camp 106.751,53 Nova xarxa de clavegueram al nucli antic, 2a fase
Nulles Alt Camp 35.454,08 Millores de la pavimentació de les vies públiques i serveis bàsics obligatoris
Nulles Alt Camp 42.715,72 Millores en eficiència energètica i connectivitat en el municipi
Picamoixons Alt Camp 20.740,74 Millora dels serveis i les instal·lacions dels carrers de Sant Isidre i Sant Josep



Picamoixons Alt Camp 120.000,00 Millora dels serveis i les instal·lacions dels carrers de Sant Isidre i Sant Josep

Pla de Santa Maria Alt Camp 120.000,00
Centre cívic del segle XXI i millora de l'accessibilitat i l'eficiència energètica dels carrers de la 
Mercè i Montserrat

Pla de Santa Maria Alt Camp 250.000,00
Centre cívic del segle XXI i millora de l'accessibilitat i l'eficiència energètica dels carrers de la 
Mercè i Montserrat

Pont d'Armentera Alt Camp 39.206,52 Pavimentació i serveis als carrers dels Estenedors i del Calvari
Pont d'Armentera Alt Camp 120.000,00 Pavimentació i serveis als carrers dels Estenedors i del Calvari
Puigpelat Alt Camp 54.113,41 Renovació de l'enllumenat públic, 2a fase
Puigpelat Alt Camp 120.000,00 Pavimentació i dotació de serveis al carrer del Tomb de la Muralla
Querol Alt Camp 11.649,86 Millora d'accessos al municipi
Querol Alt Camp 21.821,28 Renovació de l'enllumenat públic del nucli de Bonany
Querol Alt Camp 71.775,04 Condicionament del carrer de la Riera al seu pas pel torrent de Cal Joan de la Costa
Querol Alt Camp 106.975,26 Renovació de part de la xarxa de sanejament i ampliació de l'enllumenat del nucli
Riba Alt Camp 120.000,00 Ampliació dels equipaments esportius
Riba Alt Camp 232.737,85 Ampliació dels equipaments esportius
Rodonyà Alt Camp 39.004,25 Ampliació dels equipaments esportius
Rodonyà Alt Camp 120.000,00 Ampliació dels equipaments esportius
Rourell Alt Camp 34.085,84 Condicionament del local social annex a la rectoria
Rourell Alt Camp 85.914,16 Supressió de barreres arquitectòniques i construcció d'un magatzem al cementiri
Vallmoll Alt Camp 22.446,47 Urbanització per a la connexió de dos carrers

Vallmoll Alt Camp 61.832,35 Substitució d'una part de les làmpades i llumeneres convencionals de l'enllumenat públic per led

Vallmoll Alt Camp 97.553,22 Reurbanització dels carrers del nucli antic, 5a fase
Valls Alt Camp 250.000,00 Reforma integral de l'enllumenat públic del polígon industrial, 1a fase
Vilabella Alt Camp 38.664,37 Renovació del paviment i serveis a diversos carrers
Vilabella Alt Camp 120.000,00 Adequació d'equipaments municipals
Vila-rodona Alt Camp 36.670,17 Millora de les cobertes dels nínxols del cementiri

Vila-rodona Alt Camp 50.829,98
Pavimentació, renovació de la xarxa d'aigua potable i canalització per a futurs serveis al carrer de 
la Font

Vila-rodona Alt Camp 83.329,83 Reforma i millora de l'edifici de l'ajuntament
Albiol Baix Camp 39.709,01 Nou magatzem municipal i millores a la deixalleria i a l'enllumenat públic

Albiol Baix Camp 119.795,33 Millora de la casa consitorial per a la gestió eficient dels recursos i promoció turística del castell



Aleixar Baix Camp 107.450,43
Millora a diverses vies públiques, piscina municipal i enllumenat públic per a garantir una millora i 
eficiència en la prestació de serveis

Aleixar Baix Camp 120.000,00
Millora a diverses vies públiques, a la piscina municipal i l'enllumenat públic per garantir una 
millora i eficiència en la prestació de serveis

Alforja Baix Camp 51.482,78 Nova llar d'infants
Alforja Baix Camp 120.000,00 Nova llar d'infants
Almoster Baix Camp 48.310,34 Millora dels serveis, l'accessibilitat i la sostenibilitat en vies públiques
Almoster Baix Camp 120.000,00 Millora dels serveis, l'accessibiltat i la sostenibilitat en vies públiques
Arbolí Baix Camp 902,35 Millora de la connectivitat tecnològica
Arbolí Baix Camp 32.136,61 Millora d'equipaments, serveis i infraestructures municipals
Arbolí Baix Camp 120.000,00 Millora d'equipaments, serveis i infraestructures municipals
Argentera Baix Camp 29.274,18 Millora i embelliment de la zona d'accés al nucli
Argentera Baix Camp 75.454,44 Millora i embelliment de la zona d'accés al nucli
Argentera Baix Camp 90.725,82 Arranjament de les antigues escoles com a contenidor de múltiples activitats

Baix Camp Baix Camp 12.500,00 Millora del centre de residus amb la creació del centre comarcal d'assecatge d'estella forestal

Baix Camp Baix Camp 237.500,00 Millora del centre de gestió de residus comarcal per redefinir l’ús de l’equipament i adequar-lo

Borges del Camp Baix Camp 52.083,84
Millora a vies públiques, en un parc infantil i a l'enllumenat públic per garantir la millora i 
eficiència en la prestació dels serveis

Borges del Camp Baix Camp 120.000,00
Millora a vies públiques, aun parc infantil i enllumenat públic per garantir la millora i eficiència en 
la prestació de serveis

Botarell Baix Camp 42.660,72 Millora de la gestió energètica i de les prestacions actuals de la sala del castell (l'Euterpe)
Botarell Baix Camp 120.000,00 Millora de la gestió energètica i de les prestacions actuals de la sala del castel (l'Euterpe)
Cambrils Baix Camp 128.212,36 Urbanització de l'avinguda de l'Esport
Capafonts Baix Camp 51.573,13 Renovació de la canonada d’aigua i de la pavimentació del carrer de la Barceloneta
Castellvell del Camp Baix Camp 55.673,76 Millora dels serveis municipals
Castellvell del Camp Baix Camp 120.000,00 Millora dels serveis municipals
Colldejou Baix Camp 33.030,13 Renovació de la pavimentació i els serveis a la plaça del Sitjà i accessos
Colldejou Baix Camp 114.903,64 Impermeabilització del casal i pavimentació del carrer de Baix
Duesaigües Baix Camp 94.002,81 Actuacions en equipaments públics per a la millora de la prestació de serveis
Duesaigües Baix Camp 244.269,89 Arranjament de diverses vies públiques, piscina municipal i xarxa d'abastament d'aigua
Febró Baix Camp 97.741,99 Desenvolupament turístic per evitar el seu despoblament



Febró Baix Camp 242.504,08 Un poble que vol mantenir-se viu generant oportunitats, connectat i energèticament eficient
Maspujols Baix Camp 74.833,66 Instal·lació d'un ascensor adaptat al casal municipal
Montbrió del Camp Baix Camp 58.879,15 Edifici per a la dinamització socioesportiva i cultural del Reixat
Montbrió del Camp Baix Camp 120.000,00 Instal·lacions en l'edifici per a la dinamització socioesportiva i cultural del Reixat
Mont-roig del Camp Baix Camp 130.429,65 Nou centre sociocultural i de dinamització
Prades Baix Camp 120.000,00 Millora del dinamisme del conjunt històric i de la dotació d'equipaments i serveis
Prades Baix Camp 250.000,00 Millora del dinamisme del conjunt històric i de la dotació d'equipaments i serveis
Pratdip Baix Camp 44.319,75 Millora del carrer de les Escoles al nucli antic
Pratdip Baix Camp 120.000,00 Millora del carrer de les Escoles al nucli antic
Reus Baix Camp 4.618,49 Ciutat inclusiva: paviments de rajoles guia, voreres i passos de vianants
Reus Baix Camp 22.317,60 Il·luminació dels passos de vianants del carrer d'Astorga
Reus Baix Camp 102.668,10 Urbanització del camí de Valls

Riudecanyes Baix Camp 23.370,54
Millora de les prestacions funcionals, acústiques, tèrmiques i energètiques de l'edifici cultural 
Eura

Riudecanyes Baix Camp 24.032,85 Millora de l'accessibilitat, distribució i eficiència energètica de la casa consistorial

Riudecanyes Baix Camp 120.000,00
Millora de les prestacions funcionals, acústiques, tèrmiques i energètiques de l'edifici cultural 
Eura

Riudecols Baix Camp 45.373,25 Arranjament de l'antic ajuntament com a hotel d'entitats
Riudecols Baix Camp 51.978,05 Arranjament de l'antic ajuntament com a hotel d'entitats
Riudecols Baix Camp 74.626,75 Millora i embelliment del vial d'accés al nucli antic
Riudoms Baix Camp 93.176,66 Rehabilitació del segon pis del centre d’entitats i formació les Escoles Velles
Selva del Camp Baix Camp 85.416,88 Inversió als polígons industrials
Vandellòs i l'Hospitalet 
de l'Infant

Baix Camp 36.131,22 Xarxa de calor amb caldera de biomassa

Vandellòs i l'Hospitalet 
de l'Infant

Baix Camp 71.712,76 Instal·lació d'enllumenat a les pistes dels pavellons coberts

Vilanova d'Escornalbou Baix Camp 120.000,00
Renovació de la piscina municipal i implementació de mesures per garantir una gestió més 
eficient dels recursos de prestació del servei

Vilanova d'Escornalbou Baix Camp 227.501,96
Renovació de la piscina municipal i implementació de mesures per garantir una gestió més 
eficient dels recursos de prestació del servei

Vilaplana Baix Camp 120.000,00 Millora d'equipaments, serveis i infraestructures municipals
Vilaplana Baix Camp 237.742,81 Millora d'equipaments, serveis i infraestructures municipals
Vinyols i els Arcs Baix Camp 18.834,80 Adequació de l'enllumenat públic del PE-2 Q6



Vinyols i els Arcs Baix Camp 57.112,38 Conversió en zona de vianants i renovació dels serveis bàsics del nucli antic
Barberà de la Conca Conca de Barberà 4.147,15 Edifici per a equipament escolar
Barberà de la Conca Conca de Barberà 16.574,20 Canvi de la canonada d'aigua de boca a Ollers
Barberà de la Conca Conca de Barberà 34.533,42 Canvi de la canonada d'aigua de boca a Ollers
Barberà de la Conca Conca de Barberà 103.416,80 Edifici per a equipament escolar
Blancafort Conca de Barberà 120.000,00 Pavimentació i serveis al carrer del Parlament de Catalunya
Blancafort Conca de Barberà 220.180,47 Enllumenat públic i instal·lació solar fotovoltaica al centre de dia i casal de gent gran 
Conca de Barberà Conca de Barberà 50.000,00 Adequació i millora del centre comarcal de tractament de residus municipals
Conca de Barberà Conca de Barberà 80.000,00 Ampliació d’espais destinats a serveis municipals de l’edifici del palau Alenyà, seu del consell
Conca de Barberà Conca de Barberà 120.000,00 Reforma interior i ampliació del viver d’empreses Concactiva
Conesa Conca de Barberà 45.978,84 Pla de connectivitat
Conesa Conca de Barberà 120.000,00 Pavimentació i serveis del carrer del Pati
Conesa Conca de Barberà 204.021,15 Pavimentació i serveis del carrer del Pati
Espluga de Francolí Conca de Barberà 75.331,39 Adequació de l'enllumenat exterior municipal
Espluga de Francolí Conca de Barberà 120.000,00 Millora de la urbanització del carrer de Joan Maragall
Forès Conca de Barberà 120.000,00 Millora de la vialitat a l'entorn del Mirador i foment de l'activitat esportiva
Forès Conca de Barberà 250.000,00 Millora de la vialitat a l'entorn del Mirador i foment de l'activitat esportiva
Llorac Conca de Barberà 106.212,98 Rehabilitació dels espais urbans a la zona oest del nucli
Llorac Conca de Barberà 120.000,00 Rehabilitació dels espais urbans a la zona oest del nucli
Montblanc Conca de Barberà 250.000,00 Xarxa de calor de proximitat, 1a fase, amb caldera de biomasa a la zona esportiva
Passanant i Belltall Conca de Barberà 120.000,00 Adequació del nou centre d'activitats poblacionals i millora de la connectivitat viària
Passanant i Belltall Conca de Barberà 132.671,22 Adequació del nou centre d'activitats poblacionals i millora de la connectivitat viària
Piles Conca de Barberà 39.562,35 Pavimentació de carrers de les Piles i Guialmons
Piles Conca de Barberà 120.000,00 Pavimentació de carrers de les Piles i Guialmons
Pira Conca de Barberà 35.505,18 Pavimentació de l'avinguda d'Arnau de Ponç (polígon industrial)
Pira Conca de Barberà 120.000,00 Pavimentació de l'avinguda d'Arnau de Ponç (polígon industrial)
Pontils Conca de Barberà 71.573,62 Connectivitat
Pontils Conca de Barberà 120.000,00 Rehabilitació de la rectoria
Pontils Conca de Barberà 178.426,38 Rehabilitació de la rectoria
Rocafort de Queralt Conca de Barberà 33.399,50 Reforma del carrer de les Eres
Rocafort de Queralt Conca de Barberà 120.000,00 Reforma del carrer de Santa Llúcia

Santa Coloma de QueraltConca de Barberà 65.901,62
Reurbanització i millora de les infraestructures del carrer del Raval dels Capellans i del portal de 
Santa Coloma



Santa Coloma de QueraltConca de Barberà 120.000,00 Rehabilitació de l'antic escorxador municipal com a centre del cereal
Sarral Conca de Barberà 54.980,84 Millora del tram industrial del camí de Sarral a Barberà de la Conca
Sarral Conca de Barberà 120.000,00 Sala de vetlles
Savallà del Comtat Conca de Barberà 33.016,14 Renovació de carrers
Savallà del Comtat Conca de Barberà 120.000,00 Renovació de carrers
Senan Conca de Barberà 9.641,34 Rehabilitació de l'abadia
Senan Conca de Barberà 21.184,23 Connectivitat
Senan Conca de Barberà 120.000,00 Rehabilitació de l'abadia
Solivella Conca de Barberà 37.679,28 Renovació de la xarxa d'aigua
Solivella Conca de Barberà 92.712,81 Ampliació de l'escola municipal
Vallclara Conca de Barberà 120.000,00 Renovació dels serveis d'aigua i clavegueram i adequació del local social
Vallclara Conca de Barberà 250.000,00 Renovació dels serveis d'aigua i clavegueram i adequació del local social
Vallfogona de Riucorb Conca de Barberà 96.989,57 Xarxa d'aigua del balneari
Vallfogona de Riucorb Conca de Barberà 120.000,00 Rehabilitació dels espais urbans
Vallfogona de Riucorb Conca de Barberà 153.010,43 Rehabilitació dels espais urbans
Vilanova de Prades Conca de Barberà 120.000,00 Arranjament i condicionament dels exteriors del local social i pista poliesportiva
Vilanova de Prades Conca de Barberà 250.000,00 Arranjament i condicionament dels exteriors del local social i pista poliesportiva

Vilaverd Conca de Barberà 35.480,69
Arranjament de la pavimentació de diversos carrers i instal·lació solar fotovoltaica per a 
l'autoconsum a l'ajuntament

Vilaverd Conca de Barberà 114.000,00 Casal d'emprenedors del municipi
Vimbodí i Poblet Conca de Barberà 46.273,23 Substitució de l'enllumenat públic i instal·lació d'una antena telefònica
Vimbodí i Poblet Conca de Barberà 120.000,00 Pavimentació i serveis al carrer del Bosc de Poblet
Vimbodí i Poblet Conca de Barberà 123.083,98 Escullera al torrent del Corregó i aparcament de la plaça de les Orenetes
Bellmunt del Priorat Priorat 33.876,44 Aparcament a la zona d'accés al museu de les Mines
Bisbal de Falset Priorat 74.598,98 Pavimentació i renovació de serveis del carrer de les Eres
Cabacés Priorat 13.575,54 Desplegament de xarxa de fibra òptica municipal
Cabacés Priorat 22.028,32 Adequació de l'interior de la sala polivalent municipal
Cabacés Priorat 40.380,73 Pavimentació i renovació dels serveis de la prolongació del carrer Major
Capçanes Priorat 35.783,50 Millora de diversos serveis
Capçanes Priorat 49.642,46 Pavimentació i serveis al carrer del Carrasclet i a la plaça Vella
Capçanes Priorat 70.357,54 Millora de diversos serveis
Cornudella de Montsant Priorat 916,41 Renovació de la pavimentació del carrer del Balç
Cornudella de Montsant Priorat 40.000,00 Renovació de la pavimentació del carre del Balç



Cornudella de Montsant Priorat 47.000,00 Adequació de la llar de jubilats
Falset Priorat 60.858,88 Reurbanització del carrer de Miquel Barceló: 3a fase, àmbit 1
Falset Priorat 120.000,00 Reurbanització del carrer de Miquel Barceló: 3a fase, àmbit 1

Figuera Priorat 32.816,28
Reforma de l'immoble situat al carrer de Garcia, núm. 3, per destinar-lo a noves oficines 
municipals

Figuera Priorat 120.000,00
Reforma de l'immoble situat al carrer de Garcia, núm. 3, per destinar-lo a noves oficines 
municipals

Gratallops Priorat 33.548,12 Rehabilitació de l'edifici de l'antic ajuntament (cal Martinet)
Gratallops Priorat 87.208,49 Renovació de l'enllumenat públic: finalització

Guiamets Priorat 37.547,94
Millores en equipaments municipals de cultura i lleure de l'espai públic entre el nucli i els horts del 
poble

Guiamets Priorat 120.000,00
Millora de la piscina municipal, de l'entrada del nucli i de l'eficiència energètica d'equipaments 
municipals per impulsar el reequilibri territorial i l'eficiència dels serveis públics

Lloar Priorat 21.307,93 Dipòsit regulador d'aigua potable
Lloar Priorat 101.466,33 Dipòsit regulador d'aigua potable
Marçà Priorat 37.090,99 Urbanització del carrer de la Palla
Marçà Priorat 108.079,64 Urbanització del carrer de Sant Josep i de la plaça de Ferran Giné
Margalef Priorat 80.325,62 Renovació de l'enllumenat públic
Masroig Priorat 36.169,49 Millores al recinte de la piscina
Masroig Priorat 120.000,00 Reforma de l'antic ajuntament per destinar-lo a equipament municipal

Molar Priorat 12.929,75
Valoració de l'espai museístic de la mina Linda Mariquita mitjançant millores d'adequació de 
l'entorn i del camí d'accés des del nucli urbà

Molar Priorat 57.787,49 Millores en la piscina municipal i arranjament de la plaça sense nom
Molar Priorat 107.070,25 Millores en les vies públiques no pavimentades
Morera de Montsant Priorat 32.014,00 Renovació de la xarxa de serveis i pavimentació de carrers al nucli, 2a fase
Morera de Montsant Priorat 43.000,00 Renovació de la xarxa de serveis i pavimentació de carrers al nucli, 1a fase
Morera de Montsant Priorat 55.146,13 Millora de serveis públics al municipi
Morera de Montsant Priorat 64.853,87 Renovació de la xarxa de serveis i pavimentació de carrers al nucli, 2a fase
Morera de Montsant Priorat 174.879,37 Millora d'equipaments municipals
Poboleda Priorat 30.084,40 Reforma d'un local com a sala de vetlles

Poboleda Priorat 89.915,60 Renovació de la pavimentació i els serveis a la plaça del Portal i a un tram del carrer del Carme



Poboleda Priorat 250.000,00 Renovació de la pavimentació i els serveis a la plaça del Portal i a un tram del carrer del Carme

Porrera Priorat 120.000,00 Renovació i millora de les infraestructures i serveis públics
Porrera Priorat 183.978,37 Renovació i millora de les infraestructures i serveis públics
Pradell de la Teixeta Priorat 11.132,05 Instal·lació d'una planta d'osmosi per a la reducció de la duresa de l'aigua
Pradell de la Teixeta Priorat 24.304,02 Millores en equipaments públics
Pradell de la Teixeta Priorat 25.000,00 Instal·lació duna planta d'osmosi per a la reducció de la duresa de l'aigua
Pradell de la Teixeta Priorat 45.767,96 Millores en equipaments públics
Priorat Priorat 249.999,99 Millores a l'estació de transferència de Falset i altres i a la deixalleria comarcal
Torre de Fontaubella Priorat 6.461,98 Millores en les vies públiques i equipaments
Torre de Fontaubella Priorat 25.781,29 Pavimentació i serveis al carrer de la Plana
Torre de Fontaubella Priorat 25.781,29 Pavimentació i serveis al carrer de la Plana
Torre de Fontaubella Priorat 64.648,50 Millores en les vies públiques i equipaments
Torroja del Priorat Priorat 74.074,36 Millores en equipaments municipals
Torroja del Priorat Priorat 237.500,00 Millora de les vies públiques
Ulldemolins Priorat 47.197,64 Pavimentació del vial municipal (avinguda del Duc de Cardona i camí de Santa Magdalena)
Ulldemolins Priorat 60.000,00 Millora del centre cívic per garantir-hi l'activitat permanent i continuada
Ulldemolins Priorat 60.000,00 Millora de la zona poliesportiva municipal
Ulldemolins Priorat 100.394,99 Millora de la zona poliesportiva municipal
Ulldemolins Priorat 102.407,37 Millora del centre cívic per garantir-hi l'activitat permanent i continuada

Vilella Alta Priorat 31.978,50 Renovació del paviment i construcció d'una xarxa d'aigües pluvials al tram final del carrer Major

Vilella Baixa Priorat 32.685,98 Renovació de l'enllumenat públic
Vilella Baixa Priorat 43.459,99 Millores al cementiri i a les àrees enjardinades
Vilella Baixa Priorat 58.987,21 Millora en diversos servies bàsics
Altafulla Tarragonès 82.399,57 Renovació de l'enllumenat públic de la urbanització Brises del Mar
Canonja Tarragonès 14.603,03 Rehabilitació de l'Orfeó Canongí i execució del nou edifici annex
Canonja Tarragonès 72.190,78 Reforma de la sala de calderes a l'escola
Catllar Tarragonès 85.831,68 Pavelló poliesportiu
Catllar Tarragonès 120.000,00 Pavelló poliesportiu

Constantí Tarragonès 94.436,56
Renovació de la pavimentació i els serveis del carrer del Serapi; condicionament del refugi i 
urbanització de l'entorn; i nova xarxa d'aigua potable als carrers de Falset, Girona i Raval de Sant 
Cristòfor



Creixell Tarragonès 78.084,93 Remodelació dels carrers del segon anell del nucli antic
Creixell Tarragonès 120.000,00 Nova pavimentació al passeig del Ferrocarril
Morell Tarragonès 66.544,69 Coberta de la pista poliesportiva
Morell Tarragonès 120.000,00 Coberta de la pista poliesportiva

Nou de Gaià Tarragonès 35.877,79 Pavimentació i serveis del segon tram del carrer de les Cases Noves i coberta de l'ajuntament

Nou de Gaià Tarragonès 114.424,13 Pavimentació dels carrers de Pompeu Fabra i Jaume I

Pallaresos Tarragonès 47.167,24
Pavimentació conservant les zones amb pedra i panot dels carrers Nou i Major i de la plaça de 
l'Església

Pallaresos Tarragonès 72.832,76 Àrea de lleure del bosc del Cremat
Pallaresos Tarragonès 87.208,66 Àrea de lleure del bosc del Cremat
Perafort Tarragonès 47.959,36 Reparació del vas de la piscina i de la xarxa oculta de depuració
Perafort Tarragonès 120.000,00 Reparació del vas de la piscina i de la xarxa oculta de depuració
Pobla de Mafumet Tarragonès 67.037,69 Urbanització del carrer Major
Pobla de Mafumet Tarragonès 120.000,00 Urbanització del carrer Major
Pobla de Montornès Tarragonès 49.935,44 Reforma i adequació de l'edifici de les antigues escoles en biblioteca municipal, 2a fase
Pobla de Montornès Tarragonès 65.920,25 Reforma i adequació de l'edifici de les antigues escoles en biblioteca municipal, 1a fase
Pobla de Montornès Tarragonès 70.183,04 Ampliació de la xarxa d'hidrants als nuclis del Castell i Poblamar
Renau Tarragonès 46.719,30 Condicionament i millora de les piscines municipals
Renau Tarragonès 73.280,70 Condicionament i millora del casal municipal
Renau Tarragonès 104.095,03 Actuació en diferents espais públics i carrers del municipi
Renau Tarragonès 145.904,97 Renovació de la xarxa municipal d'aigua

Riera de Gaià Tarragonès 47.213,55
Reforma i condicionament de l'accessibilitat de l'ajuntament i millora de l'eficiència energètica de 
les instal·lacions

Riera de Gaià Tarragonès 57.636,32
Reforma i condicionament de l'accessibilitat de l'ajuntament i millora de l'eficiència energètica de 
les instal·lacions

Riera de Gaià Tarragonès 72.786,45 Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions del camp de futbol municipal
Roda de Berà Tarragonès 104.774,72 Adequació i rehabilitació de cal Guivernau com a biblioteca  municipal
Salomó Tarragonès 36.312,19 Remodelació del passeig de Salomó, 2a fase, 3a etapa
Salomó Tarragonès 120.000,00 Remodelació del passeig de Salomó, 2a fase, 3a etapa
Salou Tarragonès 250.000,00 Renovació integral de l'avinguda de Carles Buigas i dels carrers que hi conflueixen
Secuita Tarragonès 120.000,00 Rehabilitació i reforma de l'ala est del casal de l'Argilaga
Secuita Tarragonès 250.000,00 Finalització de l'edifici municipal polivalent



Tarragona Tarragonès 129.727,89 Millora integral del vial central del poligon industrial del Francolí
Tarragonès Tarragonès 98.127,61 Millora de l'eficència energètica de la climatització de la seu del consell
Torredembarra Tarragonès 126.156,90 Rehabilitació del dipòsit de subministrament d'aigua potable de Pujol
Vespella de Gaià Tarragonès 41.006,79 Renovació parcial de la xarxa de subministrament d'aigua potable al nucli de Sant Miquel
Vespella de Gaià Tarragonès 120.000,00 Renovació parcial de la xarxa de subministrament d'aigua potable al nucli de Sant Miquel
Vilallonga del Camp Tarragonès 52.648,61 Urbanització dels carrers de Pere Virgili, Sant Isidre i la Torreta
Vilallonga del Camp Tarragonès 157.945,84 Urbanització dels carrers de Pere Virgili, Sant Isidre i la Torreta
Vila-seca Tarragonès 250.000,00 Xarxa de pluvials i millora urbana del carrer de Joaquim Serra, al nucli urbà de la Pineda


