
 

 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PAM 2021 

PLA D’ACCIO MUNICIPAL – DESPESES CORRENTS  

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 2021 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. 
 

 

  

 

  

    

 

   

       

 

 

 

 

  

 

 

PUBLICITAT SUBVENCIONS  

CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES DURANT L’ANY 2021  

PLA D’ACCIO MUNICIPAL – INVERSIONS 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una 

subvenció de 10.000€ per fer front a l’adequació porta 

fèretres pel cementiri municipal. Per altra banda, també ha 

concedit dins de la mateixa convocatòria una subvenció de 

23.000€ per la instal·lació fotovoltaica de l’edifici del Casal. 

Ambdues actuacions estan incloses dins del programa 

d’inversions de la subvenció.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICITAT SUBVENCIONS 

CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES DURANT L’ANY 2021 

S.A.C. – Servei de 

Cultura  
SUBVENCIONS PER ESCOLES DE MÚSICA, CURS 2020-

2021 

El Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona ha 

atorgat una subvenció per import de 31.751,67 € per 

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

Música de titularitat municipal del curs 2020-2021. 

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 6.351,42€ per 

sufragar despeses derivades del projecte Espais Vius 

d’Art que s’ha realitzat a l’abril d’aquest any. 

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 4.401,54 € per a la 

5a edició de la Fira de la Cervesa Artesanal i dels 

elaboradors locals de l’Espluga 2021, que aquest any a 

tingut el mateix format de les edicions inicials. 

 



 

PUBLICITAT SUBVENCIONS 

CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES DURANT L’ANY 2021 

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 696€ € per fer front als 

interessos del préstec de l'entitat bancària Banc Sabadell 

de l'anualitat 2021. 

 
SUBVENCIONS PER DESENVOLUPAR POLÍTIQUES 

MUNICIPALS D’HABITATGE 

La Diputació de Tarragona en el programa d'actuacions 

integrals al territori i cooperació ha atorgat una 

subvenció per import de 10.000€, per fer front a la 

redacció del programa d’actuació municipal d’habitatge. 



 

  

PUBLICITAT SUBVENCIONS 

CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES DURANT L’ANY 2021 

Unitat d’Ocupació 

i Emprenedoria 

 

SUBVENCIONS PER FOMENT I DINAMITZACIÓ 

D’ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL 

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció 

per import de 4.400€, per fer front a les despeses de 

personal, disseny i material de difusió per l’impuls del 

projecte espai co-working “La Plaça”. 

 

 



 

 

 

  

PUBLICITAT SUBVENCIONS 

CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES DURANT L’ANY 2021 

Medi Ambient i 

Salut Pública 

 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA 

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció 
d’un import de 19.374€ destinada a fer front a una part de 
l’obra d’instal·lació d’autoconsum compartit a l’Escola Martí i 
Poch, la Llar d’Infants i el Consultori Mèdic, que l’ajuntament 
durà a terme dins la línia Plans d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima de la present convocatòria.  

 

SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR 
ENTORNS MÉS RESILIENTS SEGURS I SALUDABLES – 
LÍNIA1 
 Per tal de cobrir les despeses en la vigilància de les 

zones de bany, l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 

13.888,91€ per contractar dos socorristes i dos 

treballadors responsables del control d’accés a la piscina 

municipal, durant la temporada 2021.  

 

SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR 
ENTORNS MÉS RESILIENTS SEGURS I SALUDABLES – 
LÍNIA2 
Per tal de cobrir les despeses en protecció de la salut pública, 

l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 14.482€ i ha efectuat 

diferents actuacions en els àmbits següents: aigua de consum 

humà, reducció de plagues, control de la mosca negra, neteja i 

desinfecció d’espais públics i equipaments municipals, 

adquisició d’equips de protecció individual i condicionament 

del consultori mèdic.  



 

 

 

PUBLICITAT SUBVENCIONS 

CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES DURANT L’ANY 2021 

PATRONAT DE 

TURISME  

 

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

El Patronat de Turisme ha atorgat una subvenció de  

3.897,70€ per tal de sufragar part de les despeses 

suportades en la 50à edició de la Festa de la Verema DO 

Conca de Barberà. 

 

SUBVENCIONS PER A PROGRAMES CONCRETS I 

ACTIVITATS PROMOCIÓ TURÍSTICA 

El Patronat de Turisme ha atorgat una subvenció de 
2.918,83€ destinat 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 . 


