
 

 
  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PAM 2020 

PLA D’ACCIO MUNICIPAL  

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de 
l’Espluga de Francolí una subvenció de 30.000 € del Pla 
d’Acció Municipal per a l’anualitat 2020 per tal de facilitar el 
pagament de les actuacions incloses en el programa de 
despeses corrents , tals com l’assegurança de responsabilitat 
civil de l’Ajuntament, la neteja d'edificis municipals i  el  
subministrament elèctric de diferents edificis municipals. 
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PUBLICITAT SUBVENCIONS 

CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES DURANT L’ANY 2020 

S.A.C. – Servei de 

Cultura  
SUBVENCIONS PER ESCOLES DE MÚSICA, CURS 2019-

2020 

El Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona ha 

atorgat una subvenció per import de 35.380,38 € per 

dur a terme el funcionament i la gestió de l’Escola de 

Música de titularitat municipal del curs 2019-2020. 

ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES: 
DESPESES COVID-19 
 
El Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona ha 

atorgat una subvenció per import de 12.000 € per 

sufragar despeses derivades de la Fira de Sant Vicenç 

que es realitza cada any, l’últim cap de setmana de 

gener. 

SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS 

CULTURALS DE CARÀCTER SINGULAR 

El Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona ha 

atorgat una subvenció per import de 2.913,10 € per a la 

4a edició de la Fira de la Cervesa Artesanal i dels 

elaboradors locals de l’Espluga 2020, que aquest any a 

tingut un format adaptat a la situació actual degut a la 

Covid-19. 

 



 

 

  

PUBLICITAT SUBVENCIONS 

CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES DURANT L’ANY 2020 

S.A.C. - Actuacions 

integrals al 

Territori i 

Cooperació 

 

SUBVENCIONS PER INTERESSOS DE PRÉSTECS 

 La Diputació de Tarragona en el programa d'actuacions 

integrals al territori i cooperació ha atorgat una 

subvenció per import de 1.459,84 € per fer front als 

interessos del préstec de l'entitat bancària Banc Sabadell 

de l'anualitat 2020. 

 

SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS 
D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I EL 
PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS 

La Diputació de Tarragona en el programa d'actuacions 

integrals al territori i cooperació ha atorgat una subvenció 

per import de 17587,50 €, per fer front a les despeses de 

la llar d’infants municipals dels curs 2019-2020. 

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS I PER FENÒMENS 

METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS 2020  

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per 

import 50.000 €, per tal de realitzar un Pas Inundable al 

Riu Francolí, el qual va desaparèixer a causa del temporal 

DANA de l’octubre de 2019 i el temporal GLÒRIA de gener 

de 2020. 
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Medi Ambient i 

Salut Pública 

 

MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM 

HUMÀ 

Per dur a terme un adequat manteniment del control 

d’aigües i mostreig i la realització de les analítiques 

d’aigua sobre l’aigua portable  de consum humà de la 

xarxa i el correcte manteniment i cloració d’aquesta,  

s’ha atorgat una subvenció per import de 4.079,70 €. 

 
GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN 
ESPAIS URBANS 
 Per tal d’actuar en el control de plagues al municipi, 

(com són el control de rates, coloms, etc.) la Diputació 

de Tarragona ha atorgat una subvenció de 4.041,51 €. 

 

 
MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS 
CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 
Per tal de millorar les instal·lacions i el mobiliari del consultori 

mèdic, l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 2.781,45 €.  

 

 
SUBVENCIONS DESTINADES ALS MUNICIPIS, AMB 
MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PUBLICA AMB 
MOTIU DE LA COVID-19 
Aquesta nova línia de subvenció és per fer front a despeses 

relacionades amb la pandèmia de la Covid-19, com són 

l’adquisició de mascaretes, gel hidroalcohòlic, guants així com 

per la contractació de dos treballadors responsables del 

control d'accés a la piscina municipal, i 2 socorristes durant la 

temporada 2020. L’import atorgat és de 21.076,81 €. 

 



 

   

PUBLICITAT SUBVENCIONS 

CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES DURANT L’ANY 2020 

Ocupació i 

emprenedoria 

 

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE 
FOMENT DE LA REACTIVACIÓ OCUPACIONAL I 
ECONÒMICA 
 
Per tal de promoure la creació d’ocupació i la generació 
d’activitat econòmica després de l’afectació que ha 
provocat la crisi sanitària de la Covid-19 la Diputació de 
Tarragona ha atorgat una subvenció de:  
 
-Programa de reactivació econòmica: 5.100 €  per dur a 

terme l’anàlisi de la situació actual i propostes de 

reactivació del cens de locals comercials del municipi. 

-Programa de reactivació ocupacional: 14.849,41 € per 

la contractació d’una persona per tal de donar suport a 

les àrees de comerç, cultura i habitatge. 



 

 

 

PUBLICITAT SUBVENCIONS 

CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES DURANT L’ANY 2020 

PATRONAT DE 

TURISME  

 

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE 
DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I 
ARTESANS DE QUALITAT PER ALS ENS LOCALS 

Tot i que finalment no s’ha pogut realitzar la Festa de la 

Verema a causa de la Covid-19, el Patronat de Turisme 

ha atorgat una subvenció de  2.276,64 € per tal de 

sufragar part de les despeses que ja s’havien realitzat 

amb anterioritat.  

 

SUBVENCIONS PER A PROGRAMES CONCRETS I 

ACTIVITATS PROMOCIÓ TURÍSTICA 

El Patronat de Turisme ha atorgat una subvenció de 
1.592,22 € destinat a la formació dels treballadors en 
comunicació online i xarxes socials, a la promoció, 
difusió i publicitat dels productes turístics municipals a 
diferents portals webs i xarxes socials relacionades en 
turisme i  l’actualització i ampliació del programa de 
vendes online de les entrades als museus municipals. 
També s’han destinat al reforç de la promoció i difusió 
off line . 


