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PRESENTACIÓ 
 

És voluntat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, incidir en el  desenvolupament del 

municipi mitjançant el foment d’activitats en benefici de l’interès general en l’àmbit de les 

competències locals.  

L’acció de foment de l’ajuntament es pot manifestar amb la col·laboració amb els 

ciutadans per a la gestió d’activitats d’interès púbic,  donant resposta financera a 

demandes socials i econòmiques de persones, entitats públiques i privades del municipi. 

Les subvencions, suposen una de les principals fonts de finançament de foment 

d’activitats d’interès general i una eina clau pel desenvolupament estratègic de les 

actuacions del govern municipal. 

La  despesa pública subvencional, ha d’ajustar-se a les directrius de la despesa 

pressupostària orientada a criteris d’estabilitat i sotmetre’s als principis de transparència 

en l’elaboració, execució i control i, als principis d’eficàcia i eficiència en l’assignació i 

gestió dels recursos públics. 

Amb l’objecte de dotar de transparència l’activitat subvencional i incidir directament en 

l’eficàcia i eficiència, la Llei General de Subvencions obliga a fer públiques les 

subvencions que es concedeixen, alhora que formar una base de dades d’àmbit nacional 

amb la informació més rellevant. 

Un segon pilar establert per la Llei General de Subvencions per a la millora de l’eficiència 

en l’assignació de recursos subvencionals és la necessitat d’elaborar un Pla Estratègic 

de Subvencions, com a eina de planificació a mig termini, de manera que s’estableixin, 

en aquest, els objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb les diferents 

actuacions subvencionals, els costos previsibles i les fonts de finançament, amb 

l’objecte d’adequar les necessitats a cobrir als recursos disponibles, i de forma 

plurianual. 

Aquest Pla Estratègic de Subvencions constitueix un instrument de planificació 

estratègica, de programació. No confereix cap dret a favor de possibles beneficiaris, ni 

cap obligació per la corporació. L’efectivitat. quedarà condicionada a la posada en 

pràctica de les diferents línies de subvenció, a les seves condicions i a la disponibilitat 

pressupostària.  No se’n poden derivar exigències, compensacions ni indemnitzacions 

per no dur-se a terme, parcialment o total, les activitats subvencionals que se’n 

preveuen. 

El Pla Estratègic de Subvencions, s’ha elaborat amb la informació facilitada per les 

àrees, centres gestors, o unitats administratives responsables de la gestió de les 

subvencions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. S’ha realitzat en un horitzó 

temporal plurianual, amb previsions per a un període de 3 anys i amb previsió de revisió 

anual, per adaptar-lo l’evolució i circumstàncies. 
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FONAMENTS JURÍDICS 
 

- La justificació de la confecció del Pla estratègic de Subvencions té el fonament jurídic 

del que disposa, amb caràcter general l’exposició de motius de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions (en endavant LGS)  i específicament en l’article 8 

de la citada norma.  

Així, l’apartat primer de l’article 8 estableix que: 

“Els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposi l'establiment 

de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de 

subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini 

necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de 

finançament, supeditant-se en tot cas a l'acompliment dels objectius d'estabilitat 

pressupostària.” 

Aquest article ha estat desenvolupat en la secció 1a del capítol III, articles 10 al 13 del 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament  de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de subvencions (en endavant RGS). 

L’article 10.1 del RGS defineix el Pla estratègic de subvencions com un instrument de 

planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d'una activitat 

d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.  

La potestat municipal de planificació es recull en l’article 4.c de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. La competència de foment d’activitats 

l’estableix l’article 25.1 de la mateixa Llei. 

L’article 10.3 del RGS determina que el Pla Estratègic de Subvencions s’ha d’ajustar, en 

tot cas, a les restriccions que amb vista a l'acompliment dels objectius de política 

econòmica i d'estabilitat pressupostària es determinin per a cada exercici. Per tant, es 

declara el Pla Estratègic de Subvencions com una eina de planificació al servei dels 

principis rectors de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 

Els instruments de planificació estratègica hauran de ser publicats d’acord amb els 

articles 6.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, i de l’article 12.1 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Les subvencions com a part de la despesa pública queden subjectes a les disposicions 

normatives sobre la hisenda pública del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Per últim, la potestat d’autoorganització de les entitats locals en matèria de subvencions, 

ve determinada per les ordenances generals i específiques de subvencions, les bases 

generals se subvencions i específiques, així com el que disposi la convocatòria de 

cadascuna de les subvencions. I a nivell de pressupost, pel que estipulin les Bases 

d’execució del pressupost. 

 



  

4 
 

Per tant, la normativa aplicable és la següent: 

 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament  de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 

i bon govern. 

- Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

- Bases d’execució del pressupost. 

- Bases Reguladores de Subvencions. 
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ESTRUCTURA DEL PLA. CONTINGUT 
 

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per al període 

comprès entre el 2020  al 2022, s’estructura d’acord als següents continguts: 

 

 

1- Missió  

 

2- Objectius Generals 

 

3- Naturalesa  jurídica, 

 

4- Àmbit d’aplicació 

 

5- Les subvencions del Pla. Criteris de concessió i Beneficiaris 

 

6- Principis d’actuació 

 

7- Abast del Pla i terminis. Avaluació del Pla 

 

8- Competència per la seva aprovació 

 

9- Fiscalització del Pla Estratègic de Subvencions  

 

10- Afectació de la Crisi provocada pel Covid-19 en el Pla 

 

11- Actuacions subvencionals del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022. 

 

ANNEX amb les Fitxes informatives de l’activitat subvencional prevista  en el període 

2020-2022 amb  el contingut  definit d’acord l’article 12 del Reglament de la Llei General 

de Subvencions. 

a. Objectiu estratègic 

b. Àrea competencial 

c. Tipus de subvenció 

d. Efectes que es pretenen 

e. Costos 

f. Pla d’acció 

g. Seguiment i avaluació de resultats 
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MISSIÓ  
 

La missió del Pla Estratègic de subvencions és la planificació de l’activitat subvencional  
i la programació de les línies de foment d’activitats d’interès públic mitjançant 
subvencions. 

 
 

OBJECTIUS 
 

Els objectius generals del Pla són: 
 

• Donar compliment a l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
 

• Planificar i programar les polítiques de foment d’activitats d’utilitat pública o 
interès social o de promoció. 
 

• Expressar la voluntat política en les activitats de foment subvencional. 
 

• Donar transparència a la gestió de la despesa pública. 
 

• Millorar l’eficiència i l’eficàcia en l’assignació de recursos. 
 

• Promoure l’accés a la ciutadania de les iniciatives del govern. 
 

• Fomentar projectes i iniciatives d’interès general del municipi. 
 

• Corregir situacions de desigualtats per evitar exclusió social. 
 
 

NATURALESA  JURÍDICA  
 

El Pla Estratègic de Subvencions és un instrument de planificació de les polítiques 

públiques que tenen per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública, interès social 

o de promoció d'una finalitat pública. 

Té caràcter programàtic, no normatiu, i el seu contingut no genera drets ni obligacions 

a favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnització o 

compensació de cap mena en el supòsit que el Pla no es porti a la pràctica en els seus 

propis termes.  

La seva efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de 

subvenció, atenent entre altres condicionants, les disponibilitats pressupostàries de 

cada exercici. 
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ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

L’àmbit d’aplicació del Pla estratègic de Subvencions són les subvencions realitzades 

per l’Ajuntament de Mont-roig en el termini 2020-2022. 

S'entén per subvenció, tota disposició dinerària realitzada per l’Ajuntament de Mont-roig 

del Camp, i en el seu cas, d’algun dels seus ens dependents a favor de persones 

públiques o privades, i que compleixi els següents requisits: 

a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

b) Que el lliurament estigui subjecte a l'acompliment d'un determinat objectiu, l'execució 

d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja 

realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, davant el beneficiari 

complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert. 

c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment 

d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 

No estan compreses en l'àmbit d'aplicació de les subvencions, i per tant no s’inclouen 

en el present Pla Estratègic de Subvencions: 

- Les aportacions dineràries entre diferents administracions públiques, per 

finançar globalment l'activitat de l'Administració a la qual vagin destinades, i les 

que es realitzin entre les diferents entitats que composen els Pressupostos 

Generals de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, tant si es destinen a finançar 

globalment la seva activitat com a la realització d'actuacions concretes a 

desenvolupar en el marc de les funcions que tingui atribuïdes, sempre que no 

resultin d'una convocatòria pública. 

- Les aportacions dineràries que en concepte de quotes, tant ordinàries com 

extraordinàries, realitzin les entitats que integren l’Ajuntament de Mont-roig del 

Camp a favor de les associacions a què es refereix la disposició addicional 

cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Les prestacions econòmiques d’urgència social, definides el l’article 30 de la Llei 

13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, com a 

prestacions econòmiques amb finalitat d'atendre situacions de necessitats 

puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l'alimentació, el vestit i 

l'allotjament finançades amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament, d'acord amb 

les competències en l'àmbit dels serveis socials d'atenció primària,  la norma 

esmentada i la resta de legislació d'aplicació, segons disposa la Disposició 

addicional 3a de la citada Llei. 

- Els premis que s’atorguin sense sol·licitud prèvia de l’interessat 

- Les subvencions previstes en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim 

Electoral General . 

- Les subvencions regulades en la Llei Orgànica 3/1987, de 2 de juliol, de 

finançament dels partits polítics . 

- Les subvencions als grups polítics de les corporacions locals, segons estableixi 

la seva pròpia normativa. 

- Totes aquelles aportacions dineràries excloses de la Llei General de 

Subvencions. 
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LES SUBVENCIONS DEL PLA 
 

CRITERIS DE CONCESSIÓ 

 

Els criteris de concessió s’estableixen en les ordenances reguladores, les bases 

reguladores generals i específiques i l’altre normativa que n’és d’aplicació.  De forma 

general, els criteris de concessió són: 

Concurrència competitiva: El procediment ordinari de concessió de subvencions es el 

de règim de concurrència competitiva. La concurrència competitiva  és el procediment 

mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació 

de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb 

els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, 

i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins el crèdit disponible, aquelles que 

hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris. 

Concessió directa o nominativa: En caràcter excepcional es pot concedir directament 

subvencions sense convocatòria pública prèvia.  Aquesta excepcionalitat es limita als 

següents cassos: 

a) Les previstes nominativament en el pressupost general de l’Ajuntament, en els termes 

recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions. 

Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, s'entén per subvenció prevista 

nominativament en els Pressupostos Generals de l'Estat aquella en què al menys la 

seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa 

del Pressupost. L'objecte d'aquestes subvencions ha de quedar determinat 

expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió. 

b) Aquelles l'atorgament o la quantia vingui imposat a l'Ajuntament per una norma de 

rang legal, que seguiran el procediment de concessió que els resulti d'aplicació d'acord 

amb la seva pròpia normativa. 

c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons 

d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que 

dificultin la seva convocatòria pública. 

 

BENEFICIARIS 
 

El beneficiari de la Subvenció és aquella persona física, jurídica, o entitat sense 
personalitat jurídica que realitza l’activitat o projecte objecte de l’atorgament de la 
subvenció i en els termes que la regulen. 
La condició de beneficiari l’estableix l'article 11 de la Llei general de subvencions i es 
concretaran en les bases reguladores o convocatòria. 
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PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 
 

El Pla Estratègic de Subvencions està subjecte als principis generals aplicables a les 

subvencions públiques: 

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 

discriminació. 

Les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp s’atorgaran 

per norma general per concurrència competitiva, amb convocatòria prèvia per a 

garantir la lliure concurrència, l’objectivitat i la transparència en l’adjudicació de 

fons públics, sense perjudici de la necessitat d’optar per la concessió directa  o 

nominativa en els cassos que excepcionalment estableix la normativa. 

Transparència en l’assignació dels recursos públics d’acord amb el que estableix 

la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

 

b) Eficàcia en el compliment d’objectius fixats per l’Ajuntament de Mont-roig del 

Camp. 

El Pla Estratègic de subvencions inclou un procediment de seguiment i control 

de les subvencions atorgades. 

 

c) Eficiència en l’assignació i utilització de recursos públics. 

El Pla és una eina orientada a millorar l’eficiència mitjançant la planificació de 

l’activitat subvencional de foment i la limitació de les actuacions a les 

consignacions pressupostàries. 

 

ABAST DEL PLA I TERMINIS 
 

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Mont-roig té la seva vigència una 

vegada aprovat per l’òrgan competent i en referència al període comprès entre l’1 de 

gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2022, mentre no sigui modificat o derogat. 

El Pla, podrà d’adaptar-se anualment a les exigències dels canvis de l’entorn. 

 

AVALUACIÓ DEL PLA 
 

Els serveis gestors de cadascuna de les subvencions, d’acord als indicadors d’avaluació 

dels objectius i efectes aconseguits establerts en les fitxes de l’annex d’aquest 

document, hauran de confeccionar una memòria resum de l’actuació subvencionada en 

base a les justificacions tècniques que els presentin els beneficiaris. 

Aquestes memòries d’avaluació serviran de document de treball per avaluar el 

compliment del Pla Estratègic de Subvencions dins el marc de les actuacions de Control 

Financer de l’activitat subvencional  que estipula l’article 214.2.d) del Reial Decret 
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals i al Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim 

jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local 

 

COMPETÈNCIA PER LA SEVA APROVACIÓ 
 

El debat  i aprovació del Pla Estratègic de subvencions correspon al Ple, en tant és un 

instrument de planificació de les directrius d’acció del govern municipal a mig termini. 

  

FISCALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  
 

El Pla Estratègic de Subvencions no està sotmès a Fiscalització prèvia   al no tractar-se 

d’un acte   de reconeixement de drets  de contingut econòmic,  autorització o disposició 

de despeses. El seu contingut és programàtic, no normatiu, i el seu contingut no genera 

drets ni obligacions a favor dels potencials beneficiaris. 

El contingut del Pla podrà ser examinat en les actuacions de l’òrgan interventor en les 

comprovacions anuals dins l’àmbit del control financer . 

Les activitats subvencionals que preveu aquest Pla Estratègic de Subvencions, estaran  

sotmeses a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics en les condicions de l’acord 

plenari de 13 de juny de 2018 pel que s’acordà la substitució de la fiscalització plena 

prèvia per la fiscalització limitada prèvia en les despeses. Aquesta fiscalització, es durà 

a terme quan es proposi executar la despesa. 

 

AFECTACIÓ DE LA CRISI PROVOCADA PEL COVID-19 EN EL 

PLA 
 

El passat 14 de març es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat, el Reial Decret 463/2020, 

de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada pel COVID-19. 

La crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, ha provocat un substancial canvi en la 

situació econòmica i social de la població mundial i òbviament el municipi de Mont-roig 

del Camp no n’està al marge. Aquest nou i desconegut escenari, ha dotat a la presa de 

decisions d’un elevat component d’incertesa i una necessària adaptació contínua a 

l’entorn.  

La flexibilitat a l’hora de prendre decisions, pot esdevenir, més en aquesta situació, una 

variable de correlació directa d’eficiència i, la rapidesa en l’aplicació, una variable 

d’eficàcia. 
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El Pla Estratègic de Subvencions s’ha configurat a un termini de 3 anys, preveient una 

adaptació anual als canvis de situació, tal com s’indica en l’apartat Abast del Pla i 

terminis.  

No obstant, la crisis sanitària provocada per la pandèmia Covid-19, l’estat d’alarma i les 

conseqüències que se’n desprenguin, podrien comportar la necessitat de dur a terme 

canvis i adaptacions a l’activitat subvencional d’aquesta corporació i per tant, canvis i 

adaptacions al Pla Estratègic de Subvencions. 

Durant la confecció d’aquest Pla estratègic de Subvencions, el govern municipal ha pres 

un primer seguit  de mesures per afrontar els efectes de la crisis provocada pel Covid-

19. Aquestes mesures, definides com un Pla d’actuació davant la crisis, han estat 

incloses en aquest Pla, s’han dotat de crèdit amb la corresponent modificació 

pressupostària i, a nivell subvencional, es poden resumir en les següents: 

- Reducció d’imports de concessió directes a esportistes, associacions esportives 

i d’associacions culturals per a l’any 2020 per la reducció de les activitats 

subvencionals que preveien finançar a conseqüència de l’aturada d’activitat 

provocada per la crisis sanitària del Covid-19. 

- Reducció de l’aportació a la promoció i foment del  Mas  Miró durant el 2020, per 

la reducció de la seva activitat. 

- Reducció a la promoció de les activitats extraescolars dels nens amb necessitats 

especials, per la reducció de la seva activitat. 

- Reducció de les subvencions a entitats benèfico-socials. 

- Reducció d’import de Turisme per l’organització d’activitats esportives que la 

situació del Covid-19 no s’executarà. 

- Increment de les dotacions a l’acció social per a l’exercici 2020 per a donar 

cobertura a l’augment de les necessitats socials per la crisis del Covid-19. 

- Creació de 2 línies ajudes d’impuls econòmic per a l’any 2020 per a fomentar la 

contractació i ajudar en les mesures de les petites empreses en l’adaptació al 

Covid-19. 

Aquestes modificacions queden recollides en les fitxes adjuntes. 

 



 

ACTUACIONS SUBVENCIONALS DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2022. 
 

ÀREA DE 
GESTIÓ 

POLÍTICA DE 
DESPESA 

LÍNIA SBV 
SISTEMA DE 
CONCESSIÓ 

OBJECTIUS 
CORRSPONDÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 
MUNICIPAL 2020-2030 

EFECTES 
FITXA 

SUBVE
NCIÓ 

ACCIÓ 
SOCIAL 

23- SERVEIS 
SOCIALS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

Subvenció a 
entitats, 
fundacions, 
associacions i 
altres les quals 
desenvolupin 
activitats en 
benefici de les 
persones i la 
societat.  

Subvenció 
directa 

Fomentar el benestar social al 
municipi 
Subvencionar a entitats, 
fundacions o associacions les 
quals realitzin tasques de 
caire socials, en les quals se’n 
benefici principalment alguna 
persona del municipi de Mont-
roig del Camp. 
Col·laborar en les activitats 
que es realitzin el municipi 
enfocades a recaptar 
ingressos econòmics amb 
alguna finalitat social.  

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 
O.E.4 Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 

Donar suport i col·laborar en aquelles entitats, 
fundacions o associacions que tenen finalitzat 
socials.  

1 

ACCIÓ 
SOCIAL 

23- SERVEIS 
SOCIALS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

Assistència social 
primària, ajuts 
activitats d’estiu 
municipals  

Subvenció 
directa 

Facilitar que els infants de 
famílies amb escassos 
recursos econòmics, també 
puguin participar de les 
activitats d’estiu.  

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 
O.E.4 Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 

Permetre la igualtat d’oportunitats els infant del 
municipi, a participar de les activitats municipals 
d’estiu, sense que els ingressos econòmics de les 
famílies sigui una dificultat a no poder-hi participar. 
Els infants dels nuclis familiars amb dificultats 
econòmiques, que participen de les activitats d’estiu 
municipals, se’l facilita un àpat de menjar el dia amb 
condicions.  

2 

ACCIÓ 
SOCIAL 

23- SERVEIS 
SOCIALS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

Polítiques 
d’igualtat d’Acció 
Social, ajuts 
socials  

Subvenció 
directa 

Atendre a  les famílies del 
municipi que es troben en una 
situació d’urgència social  
Prevenir l’exclusió social 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 

Cobrir les necessitats bàsiques de les persones i/o 
famílies del municipi de Mont-roig del Camp, que per 
motius econòmics no poden fer-ho de forma auto-
suficient. I així evitar situacions d’exclusió social o 
marginació 

3 



  

13 
 

ÀREA DE 
GESTIÓ 

POLÍTICA DE 
DESPESA 

LÍNIA SBV 
SISTEMA DE 
CONCESSIÓ 

OBJECTIUS 
CORRSPONDÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 
MUNICIPAL 2020-2030 

EFECTES 
FITXA 

SUBVE
NCIÓ 

ACCIÓ 
SOCIAL 

23- SERVEIS 
SOCIALS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

Conveni de 
col·laboració amb 
l’assemblea Local 
de la Creu Roja 
de Mont-roig del 
Camp. 

Subvenció 
directa 

Cobrir necessitats socials el 
municipi les quals 
l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp, no pot donar resposta 
de forma directe i/o àgil per 
falta de recursos humans de 
l'ens municipal.  

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 
O.E.4 Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 

Donar una resposta a les necessitats socials dels 
habitants del municipi, en les quals actualment 
l’Ajuntament no pot donar resposta. 

4 

ACCIÓ 
SOCIAL 

23- SERVEIS 
SOCIALS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

Ajuts socials a la 
gent gran i/o 
dependent per 
accés a serveis 
d’atenció 
especialitzada 

Subvenció 
directa 

Que les persones grans del 
municipi envelleixin d’una 
forma digna 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 

Permet a les persones grans del municipi, tenir 
accés a recursos o serveis dirigits a ells que els 
permet envellir d’una forma més digna 

5 

ACCIÓ 
SOCIAL 

23- SERVEIS 
SOCIALS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

Prevenció 
malnutrició 
infantil, cap nen 
sense un àpat: 
Subvenció 
esmorzar/àpat els 
centres educatius 
de secundaria , 
Beques de 
menjador 
activitats d’estiu 

Concurrència 
competitiva 

Molts infants els quals en la 
seva etapa d’educació 
primària han obtingut beca de 
menjador a les escoles, per 
les dificultats econòmiques i 
socials els seus domicilis. 
Quan aquests infants arriben 
a l’educació secundaria, no 
se’ls ofereix cap àpat des 
d’ensenyament perquè no hi 
ha aquest recurs, però la 
necessitat d’aquests infants i 
adolescents continua. Amb 
aquesta subvenció es pretén 
donar resposta aquesta 
necessitat.   
Que els infants del municipi 
que participen de les activitats 
d’estiu municipals, els quals 
en els seus domicilis tenen 
dificultats econòmiques i 
socials, tinguin un àpat 
adequat el dia. 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 

Reduir els infants/adolescents escolaritzats els 
centres educatius de secundaria que, per dificultats 
econòmiques en el domicili. 

6 



  

14 
 

ÀREA DE 
GESTIÓ 

POLÍTICA DE 
DESPESA 

LÍNIA SBV 
SISTEMA DE 
CONCESSIÓ 

OBJECTIUS 
CORRSPONDÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 
MUNICIPAL 2020-2030 

EFECTES 
FITXA 

SUBVE
NCIÓ 

ACCIÓ 
SOCIAL 

23- SERVEIS 
SOCIALS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

Subvenció 
destinada a les 
AMPE’s dels 
centres 
educatius, que 
faciliten activitats 
extra-escolars 
incloses l’hora 
d’acollida per 
infants amb 
necessitats 
específiques de 
suport educatiu 
(NESE) 

Concurrència 
competitiva 

Que els infants amb 
necessitats específiques de 
suport educatiu, no es quedin 
sense poder participar de les 
activitats extra-escolars que 
organitzen les AMPE’s. Ja 
que les AMPE’s a vegades no 
poden fer front el sobre-cost 
que suposo integrar un infant 
amb NESE a les activitats que 
organitzen 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 
O.E.4 Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 

Evitar la exclusió dels infants a participar de les 
activitats extra-escolars que organitzen les AMPE’s.  

7 

ACCIÓ 
SOCIAL 

23- SERVEIS 
SOCIALS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

subvenció de 
recursos 
pedagògics 
destinada els 
centres educatius 
de Mont-roig del 
Camp, pretén 
aconseguir 
rebaixa el cost 
que suposo per 
les famílies tenir 
escolaritzats els 
seus fills 

Concurrència 
competitiva 

Reduir el cost de 
l’escolarització dels infants i 
adolescents els centres 
educatius del municipi 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 

Que les famílies que escolaritzen els seus fills el 
municipi de Mont-roig del Camp, no els suposi una 
gran despesa escolaritzar els seus fills a les escoles. 
Que els centres educatius reutilitzin llibres i els 
facilitin a totes les famílies. 

8 

ACCIÓ 
SOCIAL 

23- SERVEIS 
SOCIALS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

Subvenció els 
Casal d’Avis 
municipals, per 
tal de que 
organitzin, 
realitzin i 
desenvolupin 
activitats per la 
gent gran del 
municipi 

Concurrència 
competitiva 

Facilitar que els Casals d’Avis 
del municipi segueixin 
realitzant activitats per la Gent 
Gran del municipi.  

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 
O.E.4 Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 

Que les persones grans del municipi es beneficiïn 
d’activitats dirigides aquest col·lectiu de gent. 

9 
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ÀREA DE 
GESTIÓ 

POLÍTICA DE 
DESPESA 

LÍNIA SBV 
SISTEMA DE 
CONCESSIÓ 

OBJECTIUS 
CORRSPONDÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 
MUNICIPAL 2020-2030 

EFECTES 
FITXA 

SUBVE
NCIÓ 

CULTURA 33- CULTURA 

Promocionar i 
donar suport a 
les activitats, 
actuacions i 
programes 
culturals que 
organitzen les 
entitats locals. 

Concurrència 
competitiva 

Foment de la cultura al 
municipi 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.3 Crear una imatge positiva del municipi 
associada a tots els actius i fortaleses que aquest 
disposa. 
O.E.4 Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 
L.E.6: Un Nou Model Turístic 
O.E.15 Fomentar una oferta turística que 
transcendeixi l’estacionalitat, generant una 
afluència de turistes equilibrada i constant al llarg 
de l’any. 

Promoure l’activitat cultural de Mont-roig del Camp i 
envigorir aquest sector. 
Afavorir la xarxa associativa i la participació 
ciutadana del municipi. 
Protegir i fomentar el patrimoni cultural, material i/o 
immaterial del municipi. 
Donar suport a les programacions estables amb 
tradició cultural i festiva del municipi. 
Estimular el moviment associatiu cultural com a 
dinamitzador de l’activitat social. 

10 

CULTURA 33- CULTURA 

Promocionar i 
donar suport a la 
creació literària 
local i fomentar la 
continuïtat de les 
tradicions 
nadalenques. 

Concurrència 
competitiva 

Foment de la cultura al 
municipi 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.3 Crear una imatge positiva del municipi 
associada a tots els actius i fortaleses que aquest 
disposa. 
O.E.4 Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 
L.E.6: Un Nou Model Turístic 
O.E.15 Fomentar una oferta turística que 
transcendeixi l’estacionalitat, generant una 
afluència de turistes equilibrada i constant al llarg 
de l’any. 

Promoure la creació literària a nivell local, tant en 
narrativa com en poesia. 
Fomentar la col·laboració amb les institucions 
educatives del municipi (escoles i instituts) per 
augmentar la participació d’infants i joves amb les 
activitats de l’Ajuntament. 
Protegir i fomentar el patrimoni cultural, material i/o 
immaterial del municipi. 
Difusió de les investigacions en qualsevol àmbit que 
parlin del municipi de Mont-roig del Camp. 

11 
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ÀREA DE 
GESTIÓ 

POLÍTICA DE 
DESPESA 

LÍNIA SBV 
SISTEMA DE 
CONCESSIÓ 

OBJECTIUS 
CORRSPONDÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 
MUNICIPAL 2020-2030 

EFECTES 
FITXA 

SUBVE
NCIÓ 

CULTURA 33- CULTURA 

Potenciar i 
promocionar les 
tradicions 
culturals, 
populars i 
folklòriques amb 
la participació de 
les associacions 
culturals del 
municipi. 

Subvenció 
directa 

Fomentar les actuacions 
anuals realitzades per les 
associacions culturals i de 
protecció del patrimoni 
cultural del municipi. 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.3 Crear una imatge positiva del municipi 
associada a tots els actius i fortaleses que aquest 
disposa. 
O.E.4 Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 
L.E.6: Un Nou Model Turístic 
O.E.15 Fomentar una oferta turística que 
transcendeixi l’estacionalitat, generant una 
afluència de turistes equilibrada i constant al llarg 
de l’any. 

Promoure l'activitat cultural i social al municipi. 
Donar suport econòmic a les activitats culturals de 
les associacions del municipi. 
Estimular el moviment associatiu cultural com a 
dinamitzador de l’activitat social al municipi. 
Organitzar les festes populars, religioses i 
tradicionals. 
Onservar i restaurar el patrimoni cultural del 
municipi. 
Fomentar la col·laboració entre les iniciatives 
culturals de caire privat i les organitzades per 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

De la 
12 a la 

25 

CULTURA 33- CULTURA 

Donar suport a la 
investigació i 
lluita contra el 
càncer a les 
comarques de 
Tarragona 

Subvenció 
directa 

Fomentar  la investigació i les 
activitats realitzades per 
l’entitat Associació Lluita 
contra el càncer 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 

Promoure la investigació de la malaltia del càncer. 
Col·laboració en estudi i prevenció del càncer de 
mama. 
Donar suport a la difusió del càncer de pit que fa la 
Lliga contra el càncer a les nostres comarques 

26 

FESTES 33- CULTURA 
Concurs de la 
Rua de Carnaval   

Subvenció 
directa 

Potenciar la promoció festiva 
al municipi.  

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 
O.E.3 Crear una imatge positiva del municipi 
associada a tots els actius i fortaleses que aquest 
disposa. 
O.E.4 Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 
L.E.6: Un Nou Model Turístic 
O.E.15 Fomentar una oferta turística que 
transcendeixi l’estacionalitat, generant una 
afluència de turistes equilibrada i constant al llarg 
de l’any. 

Fomentar les activitats organitzades per 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.  
Promoure la participació ciutadana en la 
programació festiva del municipi.  

27 
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ÀREA DE 
GESTIÓ 

POLÍTICA DE 
DESPESA 

LÍNIA SBV 
SISTEMA DE 
CONCESSIÓ 

OBJECTIUS 
CORRSPONDÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 
MUNICIPAL 2020-2030 

EFECTES 
FITXA 

SUBVE
NCIÓ 

EDUCACIÓ 32- EDUCACIÓ 

Subvenció a 
entitats locals per 
al foment de 
l'educació 

Concurrència 
competitiva 

Garantir la suficiència de 
recursos en el treball de les 
associacions de pares/mares 
d’alumnes dels centres 
educatius del municipi 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.4Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 

Promoure el lleure educatiu, l’equitat, l’arrelament al 
medi i la innovació educativa. 

28 

ESPORTS 34- ESPORTS 
Promoció foment 
de l’esport  

Concurrència 
competitiva 

Foment de les activitats 
esportives dels habitants del 
municipi. 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.4 Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 

La promoció esportiva de les activitats que arribin al 
major nombre possible de participants, cercant la 
millor qualitat en les escoles d’iniciació esportiva i les 
estructures esportives de base; la pràctica esportiva, 
cercant la màxima participació esportiva; l’adquisició 
de material esportiu necessari per al 
desenvolupament de les activitats i les activitats 
extraordinàries o puntuals que tinguin relació amb la 
pràctica i promoció de l’esport al municipi.  

29 

ESPORTS 34- ESPORTS 

Convenis de 
col•laboració amb 
esportistes i 
associacions 
esportives locals. 

Subvenció 
directa 

Foment i promoció de l’esport, 
els esportistes i associacions 
esportives del municipi. 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.2 Millorar la convivència i el mutu 
reconeixement entre tots els habitants del 
municipi. 
O.E.3 Crear una imatge positiva del municipi 
associada a tots els actius i fortaleses que aquest 
disposa. 
O.E.4 Enfortir els mecanismes de participació 
ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i 
projectes col·lectius d’abast municipal. 
L.E.6: Un Nou Model Turístic 
O.E.15 Fomentar una oferta turística que 
transcendeixi l’estacionalitat, generant una 
afluència de turistes equilibrada i constant al llarg 
de l’any. 

La Regidoria d’Esports considera l’activitat física i 
l’esport excel·lents mitjans de transmissió de valors 
personals i socials; i treballa per promocionar 
l’esport com a eina socialitzadora en tots els àmbits 
de la ciutadania. Per potenciar la promoció de 
l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp amb l’esport, es considera 
procedent signar convenis de col•laboració amb 
esportistes i associacions esportives del municipi 
que ho hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de 
l’esport com un mitjà social i educacional i faci 
promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 

De la 
30 a la 

45 
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ÀREA DE 
GESTIÓ 

POLÍTICA DE 
DESPESA 

LÍNIA SBV 
SISTEMA DE 
CONCESSIÓ 

OBJECTIUS 
CORRSPONDÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 
MUNICIPAL 2020-2030 

EFECTES 
FITXA 

SUBVE
NCIÓ 

IMPULS 
ECONÒMIC 

43- COMERÇ, 
TURISME I 
PyMES 

Subvenció per 
impulsar la 
contractació de 
persones 
aturades al 
municipi de Mont-
roig del Camp 

Concurrència 
competitiva 

Incentivar la contractació de 
persones aturades al municipi 
de Mont-roig del Camp 

L.E.7: Un Teixit Productiu Diversificat 
O.E.16 Desenvolupar un sector terciari de serveis 
que generi noves oportunitats de negoci i ofertes 
per al públic, incrementant l’atractiu econòmic, 
d’oci i de l’habitabilitat del municipi. 
O.E.19 Millorar l’ambient de negocis per impulsar 
l’emprenedoria i la inversió local. 
L.E.8: Un Mercat Laboral Dinàmic 

Impulsar la contractació de persones aturades. 
Donar suport a les empreses del nostre municipi. 
Incentivar la creació de llocs de treball. 

46 

IMPULS 
ECONÒMIC 

43- COMERÇ, 
TURISME I 
PyMES 

Subvenció per 
impulsar 
l’emprenedoria al 
municipi de Mont-
roig del Camp 

Concurrència 
competitiva 

Impulsar l’emprenedoria i la 
creació d’empreses al 
municipi de Mont-roig del 
Camp.  

L.E.7: Un Teixit Productiu Diversificat 
O.E.16 Desenvolupar un sector terciari de serveis 
que generi noves oportunitats de negoci i ofertes 
per al públic, incrementant l’atractiu econòmic, 
d’oci i de l’habitabilitat del municipi. 
O.E.17 Enfortir el comerç de Mont-roig del Camp 
a través d’una oferta diversificada que afavoreixi la 
construcció de sinergies entre els dos nuclis 
urbans entorn d’aquest subsector productiu. 
O.E.19 Millorar l’ambient de negocis per impulsar 
l’emprenedoria i la inversió local. 
L.E.8: Un Mercat Laboral Dinàmic 

Impulsar als nous emprenedors que creïn una 
empresa al nostre municipi. 
Donar suport a les empreses del nostre municipi. 

47 
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ÀREA DE 
GESTIÓ 

POLÍTICA DE 
DESPESA 

LÍNIA SBV 
SISTEMA DE 
CONCESSIÓ 

OBJECTIUS 
CORRSPONDÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 
MUNICIPAL 2020-2030 

EFECTES 
FITXA 

SUBVE
NCIÓ 

IMPULS 
ECONÒMIC 

43- COMERÇ, 
TURISME I 
PyMES 

Subvenció per 
impulsar 
l’obertura 
d’establiments 
comercials al 
nucli antic de 
Mont-roig del 
Camp 

Concurrència 
competitiva 

Fomentar l’obertura de nous 
establiments al nucli antic de 
Mont-roig del Camp 
mitjançant la recuperació de 
locals buits, per dinamitzar el 
comerç de la zona i fer-la més 
atractiva turísticament. 

L.E.7: Un Teixit Productiu Diversificat 
O.E.16 Desenvolupar un sector terciari de serveis 
que generi noves oportunitats de negoci i ofertes 
per al públic, incrementant l’atractiu econòmic, 
d’oci i de l’habitabilitat del municipi. 
O.E.17 Enfortir el comerç de Mont-roig del Camp 
a través d’una oferta diversificada que afavoreixi la 
construcció de sinergies entre els dos nuclis 
urbans entorn d’aquest subsector productiu. 
O.E.19 Millorar l’ambient de negocis per impulsar 
l’emprenedoria i la inversió local. 
L.E.8: Un Mercat Laboral Dinàmic 

Impulsar i donar suport a l’emprenedoria al nostre 
municipi, i sobretot a la zona del casc antic de Mont-
roig.  
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IMPULS 
ECONÒMIC 

43- COMERÇ, 
TURISME I 
PyMES 

Subvencions per 
a fer front a les 
despeses 
generades per a 
l'adaptació, 
millora o 
implantació de 
mesures per la 
crisi del Covid-19 
a les empreses i 
autònoms del 
municipi de Mont-
roig del Camp. 

Subvenció 
directa 

Atorgament de subvencions 
destinades als empresaris i 
autònoms del municipi de 
Mont-roig del Camp que han 
hagut de fer front a diverses 
despeses generades per 
l'adaptació, millora o 
implantació de mesures 
establertes en el marc de 
l’estat d’alarma decretat per 
fer front a la COVID-19. 

O.E.19 Millorar l’ambient de negocis per impulsar 
l’emprenedoria i la inversió local. 
L.E.8: Un Mercat Laboral Dinàmic 

Donar suport a les empreses del nostre municipi 
arrel de la crisi del COVID-19 
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ÀREA DE 
GESTIÓ 

POLÍTICA DE 
DESPESA 

LÍNIA SBV 
SISTEMA DE 
CONCESSIÓ 

OBJECTIUS 
CORRSPONDÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 
MUNICIPAL 2020-2030 

EFECTES 
FITXA 

SUBVE
NCIÓ 

IMPULS 
ECONÒMIC 

43- COMERÇ, 
TURISME I 
PyMES 

Subvencions per 
incentivar la 
contractació en 
situació d'atur a 
les empreses del 
municipi de Mont-
roig del Camp per 
la crisis del Covid-
19. 

Subvenció 
directa 

Incentivar a les empreses i 
autònoms del municipi per tal 
que contractin a persones 
aturades del municipi de 
Mont-roig del Camp durant i 
després de la crisi del COVID-
19.  

O.E.19 Millorar l’ambient de negocis per impulsar 
l’emprenedoria i la inversió local. 
L.E.8: Un Mercat Laboral Dinàmic 

Impulsar la contractació de persones aturades, 
donar suport a les empreses del nostre municipi arrel 
de la crisi del COVID-19, incentivar la creació de 
llocs de treball.  
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TURISME 
43- COMERÇ, 
TURISME I 
PyMES 

Promoció del 
turisme esportiu 

Subvenció 
directa 

Promocionar el turisme 
esportiu a la destinació. 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.3 Crear una imatge positiva del municipi 
associada a tots els actius i fortaleses que aquest 
disposa. 
L.E.6: Un Nou Model Turístic 
O.E.14 Desenvolupar un model turístic sostenible 
des del punt de vista medi ambiental i econòmic 
que aprofiti la diversitat del municipi –platja i rural– 
i valori el seu compromís amb les energies netes, 
aconseguint atraure nous públics i generaOfertnt 
un major impacte econòmic i social. 
O.E.15 Fomentar una oferta turística que 
transcendeixi l’estacionalitat, generant una 
afluència de turistes equilibrada i constant al llarg 
de l’any. 

Promocionar i posicionar Mont-roig del Cap i Miami 
mitjançant la creació d’un esdeveniment esportiu al 
municipi 
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ÀREA DE 
GESTIÓ 

POLÍTICA DE 
DESPESA 

LÍNIA SBV 
SISTEMA DE 
CONCESSIÓ 

OBJECTIUS 
CORRSPONDÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 
MUNICIPAL 2020-2030 

EFECTES 
FITXA 

SUBVE
NCIÓ 

TURISME 
43- COMERÇ, 
TURISME I 
PyMES 

Promoció i difusió 
del Mas Miró i el 
seu paisatge 
emocional 

Subvenció 
directa 

Atenent una visió estratègica 
de desenvolupament turístic 
de la destinació i donat que 
l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp és competent en la 
promoció de la cultura, 
d’equipaments culturals, de 
les activitats i instal·lacions 
culturals i en la promoció de 
l’activitat turística i el turisme, 
es vol posicionar Mont-roig del 
Camp i per extensió Miami 
Platja, com a una destinació 
turística de primer ordre i com 
a lloc de referència cultural, 
que complementi el triangle 
essencial de Joan Miró, 
Barcelona, Mallorca i Mont-
roig. 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.3 Crear una imatge positiva del municipi 
associada a tots els actius i fortaleses que aquest 
disposa. 
L.E.6: Un Nou Model Turístic 
O.E.14 Desenvolupar un model turístic sostenible 
des del punt de vista medi ambiental i econòmic 
que aprofiti la diversitat del municipi –platja i rural– 
i valori el seu compromís amb les energies netes, 
aconseguint atraure nous públics i generaOfertnt 
un major impacte econòmic i social. 
O.E.15 Fomentar una oferta turística que 
transcendeixi l’estacionalitat, generant una 
afluència de turistes equilibrada i constant al llarg 
de l’any. 

Promoció i difusió del Mas Miró i del seu paisatge 
emocional per aconseguir un posicionament 
estratègic cultural de la destinació i de tots els 
agents implicats i vinculats al turisme, comerç, 
restauració, allotjaments, i altres serveis connexos. 
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TURISME 
43- COMERÇ, 
TURISME I 
PyMES 

Gestió i foment 
del turisme nàutic 
al Golf de Sant 
Jordi mitjançant 
l’Associació 
Estació Nàutica 
Costa Daurada. 

Subvenció 
directa 

Foment del turisme 

L.E.1: Un Mont-roig del Camp amb identitat i 
reconeixement 
O.E.3 Crear una imatge positiva del municipi 
associada a tots els actius i fortaleses que aquest 
disposa. 
L.E.6: Un Nou Model Turístic 
O.E.14 Desenvolupar un model turístic sostenible 
des del punt de vista medi ambiental i econòmic 
que aprofiti la diversitat del municipi –platja i rural– 
i valori el seu compromís amb les energies netes, 
aconseguint atraure nous públics i generaOfertnt 
un major impacte econòmic i social. 
O.E.15 Fomentar una oferta turística que 
transcendeixi l’estacionalitat, generant una 
afluència de turistes equilibrada i constant al llarg 
de l’any. 

Foment, l’estructuració, cohesió i dinamització del 
turisme i el lleure nàutic al seu àmbit d’influència. 
Coordinar l’acció dels set ajuntaments i patronats de 
turisme, envers l’Estació Nàutica Costa Daurada per 
oferir un producte format per allotjament i activitats 
d’estància turística al mar en tot l’àmbit de l’Estació 
Nàutica, diversificant l’oferta turística per 
desestacionalitzar la temporada.  
Realitzar la promoció de les activitats de les 
empreses associades mitjançant assistència a fires 
i workshops, press i fam trips, edició de catàlegs i 
fulletons. 
Comercialitzar els productes d’oci nàutic de les 
empreses associades utilitzant els seus canals 
propis i acords amb agències o tour operadors. 
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ANNEX AMB LES FITXES INFORMATIVES DE L’ACTIVITAT 

SUBVENCIONAL PREVISTA  EN EL PERÍODE 2020-2022 AMB  

EL CONTINGUT  DEFINIT D’ACORD L’ARTICLE 12 DEL 

REGLAMENT DE LA LLEI GENERAL DE SUBVENCIONS. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 1 

Regidoria: d’Acció Social 

Descripció de la Subvenció: Realitzar donacions a entitats, fundacions, 
associacions i altres les quals desenvolupin activitats en benefici de les persones i 
la societat.  
 
Partida pressupostaria:  140- 23101- 48900 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:      
Subvencionar a entitats, fundacions o associacions les quals realitzin tasques de 
caire socials, en les quals se’n benefici principalment alguna persona del municipi 
de Mont-roig del Camp. 
 
Col·laborar en les activitats que es realitzin el municipi enfocades a recaptar 
ingressos econòmics amb alguna finalitat social.  
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
Donar suport i col·laborar en aquelles entitats, fundacions o associacions que 
tenen finalitzat socials.  
      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 1.500 € 2.500 € 3.000 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
Si, donacions d’altres administracions, donacions de particulars, o recaptació de 
diners a partir d’activitats que realitzen.  
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Impacta social de les entitats, fundacions o associacions en les seves 

tasques diàries 
- Persones beneficiaries  

 
Efectes: 

- Canvi social 
- Col·laborar amb la continuïtat de projectes/intervencions socials que ja 

s’estan desenvolupant  
- Beneficiar la qualitat de vida les persones  
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FITXA DE SUBVENCIÓ 2 

Regidoria: Acció Social 

Descripció de la Subvenció: Assistència social primària, ajuts activitats d’estiu 
municipals  

Sistema de concessió de la Subvenció: 
-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Facilitar que els infants de famílies amb escassos 
recursos econòmics, també puguin participar de les activitats d’estiu.  
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
Permetre la igualtat d’oportunitats els infant del municipi, a participar de les 
activitats municipals d’estiu, sense que els ingressos econòmics de les famílies 
sigui una dificultat a no poder-hi participar. 
Els infants dels nuclis familiars amb dificultats econòmiques, que participen de les 
activitats d’estiu municipals, se’l facilita un àpat de menjar el dia amb condicions.  
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 25.000 € 15.000 € 16.000 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Número d’infants que es beneficien d’aquesta subvenció i que així 

poden participar de les activitats d’estiu 
- Número de famílies beneficiades amb la subvenció 

 
Efectes: 

- Cap infant del municipi es queda sense poder participar de les activitats 
d’estiu municipals, per motius econòmic dels nuclis familiars.  

- Els infants que per motius econòmics en els seus nuclis familiars tenen una 
alimentació escassa, gaudeixen un cop el dia d’un àpat saludable.  
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FITXA DE SUBVENCIÓ 3 

Regidoria: Acció Social 

Descripció de la Subvenció:      
Polítiques d’igualtat d’Acció Social, ajuts socials  
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: 
- Donar resposta a les famílies del municipi que es troben en una situació 

d’urgència social  
- Donar resposta a les necessites de les famílies del municipi, per prevenir 

una situació d’exclusió social 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
Cobrir les necessitats bàsiques de les persones i/o famílies del municipi de Mont-
roig del Camp, que per motius econòmics no poden fer-ho de forma auto-suficient. 
I així evitar situacions d’exclusió social o marginació.  
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst  100.000 € 50.000 € 53.000 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Número de famílies que s’han beneficiat d’aquests ajuts.  

 
Efectes 
Les famílies del municipi no tenen dificultats per cobrir les seves necessitats 
bàsiques d’alimentació, habitatge, subministraments, salut. 
Les famílies i persones del municipi amb pocs ingressos econòmics no queden 
exclosos per aquesta dificultat.   
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FITXA DE SUBVENCIÓ 4 

Regidoria: d’Acció Social 

Descripció de la Subvenció: Conveni de col·laboració amb l’assemblea Local de 
la Creu Roja de Mont-roig del Camp. 
 
Es sol·licita a la Creu Roja que es comprometi a realitzar les següents actuacions 
en el municipi: 

a) Distribució i emmagatzematge eficient dels aliments del Banc d’Aliments, 

gestionat per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, organització de les 

persones que reben aliments derivats des de Servei Socials del municipi. 

Recerca i compra d’aliments a altres institucions, fundacions i empreses per 

complementar els lots quan manquin existències.  

 

b) Recollida, organització i distribució de roba i calçat. 

 

c) Assistència a transeünts, proporcionant-los àpat, higiene personal, roba, etc. 

 

d) Bestretes de despeses urgents en casos de medicaments, alimentació 

especial, etc. S’avançaran ajuts aprovats per administracions i/o altres 

aportacions econòmiques que la família hagi de rebre, sempre amb el vist-i-

plau de l’Ajuntament. 

 

e) Pagaments puntuals, sense compensació, de despeses urgents no 

contemplades per altres entitats (medicació, alimentació especial, lloguers, 

bitllet de transport, etc.) 

 

f) Serveis de préstec d’aparells ortopèdics: Cadires de rodes, llits, crosses, 

caminadors.... 

 

g) Campanya nadalenca de recollida i distribució de joguines a famílies amb 

pocs recursos econòmics. 

 

h) Suport al Servei de Transport Adaptat municipal, per necessitats de 

conducció, monitoratge, etc. per a traslladar a persones amb problemes de 

mobilitat reduïda en actes que realitzi/organitzi l’Ajuntament de Mont-roig del 

Camp, com per traslladar persones grans amb mobilitat reduïda al Casal 

d’avis de la Gent Gran de Mont-roig del Camp i Miami Platja. A la vegada es 

contempla en un futur realitzar un conveni en què es valori la possibilitat que 

la Creu Roja pugui traslladar les persones que necessiten ser trasllades amb 

transport adaptat els tallers ocupacionals que assisteixen.  

 

i) Atenció a persones afectades per situacions preventives, ones de fred o 

calor, pluges... 
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j) Suport al Menjador Social; aportació i gestió dels voluntaris (per tal que el 

servei quedi cobert tots els dies), trasllat d’aliments i altres infraestructures, 

si es fan necessàries. 

 

k) Servei d’higiene personal; oferir als ciutadans de Mont-roig del Camp la 

possibilitat de dutxar-se, rentar roba,... 

 

l) Realitzar formació dirigida a les persones que són beneficiàries dels aliments 

que es reparteixen en aquesta entitat o a les persones derivades des de 

Serveis Socials. Aquesta formació englobarà diferents àmbits; formació 

dirigida a gestió econòmica en el domicili, estalvi econòmic en el nucli 

familiar,... i formació dirigida a la inserció laboral. S’oferiran un mínim de dues 

formacions anuals dirigides a la inserció laboral, que inclourà part teòrica i 

part de pràctiques en empreses.  

 

m) Informació; la Creu Roja i Serveis Socials es coordinaran per traspassar-se 

informació de les persones que atenen per no doblar ajuts ni prestacions 

econòmiques. Tanmateix, s’establirà un seguiment i control per comunicar la 

detecció d’algun possible mal ús dels aliments per part dels beneficiaris, així 

com de l’assistència o no als cursos de formació que s’imparteixin i als quals 

els beneficiaris hi hagin d’assistir.  

 

n) Donar atenció a persones del municipi sense sostre o a persones que estan 

de pas, per tal que no dormin el carrer.  Sempre prèvia valoració de la Creu 

Roja o dels Serveis Socials municipals. 

 
Partida pressupostaria: 140- 23102- 48910 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: La subvenció pretén cobrir necessitats socials el 
municipi les quals l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, no pot donar resposta de 
forma directe i/o àgil per falta de recursos humans del ens municipal.  
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció:  
Donar una resposta a les necessitats socials dels habitants del municipi, en les 
quals actualment l’Ajuntament no pot donar resposta. 
      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 100.000 € 25.000€ 25.000€ 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
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L’assemblea Local de la Creu Roja de Mont-roig del Camp també té altres fonts de 
finançament.  Aquestes fonts són els ingressos dels socis i donacions que reben.  
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
Indicadors: 

- Número de persones ateses 
- Número de famílies ateses en la distribució dels aliments 
- Número de persones les quals se’ls ha facilitat roba 
- Número de persones sense llar han estat ateses 
- Número d’ajuts atorgats a les famílies 
- Número d’infants que han rebut algun regal en la campanya de Nadal 

 
Efectes, millorar la qualitat de vida de les persones del municipi 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 5 

Regidoria: Acció Social 

Descripció de la Subvenció: 
Ajuts socials a la gent gran i/o dependent per accés a serveis d’atenció 
especialitzada 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:  
Que les persones grans del municipi envelleixin d’una forma digna 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
Permet a les persones grans del municipi, tenir accés a recursos o serveis dirigits a 
ells que els permet envellir d’una forma més digna. 
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 50.000 € 52.000 € 55.000 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Número de persones grans que s’han beneficiat d’aquesta subvenció 
- Necessitats satisfetes per les persones beneficiades d’aquesta subvenció 

 
Efectes: 

- Les persones grans envelleixen d’una forma digna 
- Evitem la soledat de les persones grans 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 6 

Regidoria: d’Acció Social 

Descripció de la Subvenció: Prevenció malnutrició infantil, cap nen sense un 
àpat: 
- Subvenció esmorzar/àpat els centres educatius de secundaria  
- Beques de menjador activitats d’estiu 
 
Partida 140-23107-48900 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:  
- Molts infants els quals en la seva etapa d’educació primària han obtingut beca de 
menjador a les escoles, per les dificultats econòmiques i socials els seus domicilis. 
Quan aquests infants arriben a l’educació secundaria, no se’ls ofereix cap àpat des 
d’ensenyament perquè no hi ha aquest recurs, però la necessitat d’aquests infants 
i adolescents continua. Amb aquesta subvenció es pretén donar resposta aquesta 
necessitat.   
- Que els infants del municipi que participen de les activitats d’estiu municipals, els 
quals en els seus domicilis tenen dificultats econòmiques i socials, tinguin un àpat 
adequat el dia.  
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
Reduir els infants/adolescents escolaritzats els centres educatius de secundaria 
que, per dificultats econòmiques en el domicili, potser hi ha dies a la setmana que 
no poden menjar de forma adequada.   
      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 30.000 €      15.000 € 16.000 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Indicador: Número d’infants els quals es beneficien d’aquesta subvenció 
- Efectes aconseguits: que hi hagi menys infants i adolescents el municipi ,que 
estiguin sense poder tenir un àpat adequat un cop el dia.  
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FITXA DE SUBVENCIÓ 7 

Regidoria: Acció Social 

Descripció de la Subvenció: Subvenció destinada a les AMPE’s dels centres 
educatius, que faciliten activitats extra-escolars incloses l’hora d’acollida per infants 
amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) 
 
Partida pressupostaria:  140- 32600 - 48900 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Que els infants amb necessitats específiques de 
suport educatiu, no es quedin sense poder participar de les activitats extra-escolars 
que organitzen les AMPE’s. Ja que les AMPE’s a vegades no poden fer front el 
sobre-cost que suposo integrar un infant amb NESE a les activitats que organitzen.  
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
- Evitar la exclusió dels infants a participar de les activitats extra-escolars que 
organitzen les AMPE’s.  
 
      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 6.350 € 10.000 € 10.000 €      

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Objectiu: número d’infants amb necessitats específiques de suport educatiu els 
quals participen de les activitats que organitzen les AMPE’s 
 
- Efectes: afavorir la inclusió dels infants amb NESE a les activitats que organitzen 
les AMPE’s 
     - evitar la discriminació dels infants amb necessitats específiques de suport 
educatiu.  
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FITXA DE SUBVENCIÓ 8 

Regidoria: Acció Social 

Descripció de la Subvenció: La subvenció de recursos pedagògics destinada els 
centres educatius de Mont-roig del Camp, pretén aconseguir rebaixa el cost que 
suposo per les famílies tenir escolaritzats els seus fills.  
 
Partida pressupostaria  140- 32602-48900 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:      
- Reduir el cost de l’escolarització dels infants i adolescents els centres educatius 
del municipi 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
Que les famílies que escolaritzen els seus fills el municipi de Mont-roig del Camp, 
no els suposi una gran despesa escolaritzar els seus fills a les escoles 
Que els centres educatius reutilitzin llibres i els facilitin a totes les famílies. 
      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 25.500 €      25.500 € 25.500 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Indicadors: els centres educatius cobrin menys a les famílies pel material escolar 
 
Efectes: 

- Les famílies veuen disminuït el cost d’escolaritzar els seus fills a les escoles 
municipals 

- Les famílies que no poden adquirir el material escolar, els centres educatius 
els facilita el material 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 9 

Regidoria: Acció Social      

Descripció de la Subvenció: Subvenció els Casal d’Avis municipals, per tal de 
que organitzin, realitzin i desenvolupin activitats per la gent gran del municipi 
 
Partida pressupostaria  140- 33705- 48900 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:  
Facilitar que els Casals d’Avis del municipi segueixin realitzant activitats per la 
Gent Gran del municipi.  
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
Que les persones grans del municipi es beneficiïn d’activitats dirigides aquest 
col·lectiu de gent. 
      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 3.200 € 3.600 € 4.000 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
Els Casals d’Avis del municipi també tenen altres fonts de finançament.  Aquestes 
fonts són els ingressos dels socis i els ingressos que obtenen de les activitats que 
realitzen.  
 
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Número d’activitats organitzades i realitzades dirigides a les persones grans 

del municipi 
- Número de participants en aquestes activitats 

 
Efectes: 

- Les persones grans surten del seu domicili per participar d’aquestes 
activitats, i així evitem la solitud d’aquests.  

- Aquestes entitats ofereixen uns recursos serveis a la gent gran que 
actualment ajuntament no pot oferir. 

      
 

 

  



  

34 
 

FITXA DE SUBVENCIÓ 10 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Promocionar i donar suport a les activitats, 
actuacions i programes culturals que organitzen les entitats locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:     Foment  
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
1. Promoure l’activitat cultural de Mont-roig del Camp i envigorir aquest sector. 
2. Afavorir la xarxa associativa i la participació ciutadana del municipi. 
3. Protegir i fomentar el patrimoni cultural, material i/o immaterial del municipi. 
4. Donar suport a les programacions estables amb tradició cultural i festiva del 

municipi 
5. Estimular el moviment associatiu cultural com a dinamitzador de l’activitat 

social. 
      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
Nombre de projectes presentats/Nombre de projectes executats 
Nombre d’activitats culturals proposades/Nombre d’activitats realitzades 
Nombre de socis i sòcies de les entitats/Nombres persones participants  
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre de subvencions atorgades /Nombre de 
reformulacions / Nombre de subvencions atorgades i denegades / Total pressupost 
destinat a la línia 
 
Efectes aconseguits: 

• Ampliar l’oferta cultural més enllà de la programació que ofereix 
l’Ajuntament. 

• Fomentar la participació en els actes culturals municipals, siguin 
promoguts per les entitats o per l’Ajuntament. 

• Contribuir a la preservació de les tradicions culturals arrelades al 
municipi. 

• Fomentar la cohesió social i l’associacionisme al municipi. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 11 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Promocionar i donar suport a la creació literària local 
i fomentar la continuïtat de les tradicions nadalenques. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:     Foment  
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
6. Promoure la creació literària a nivell local, tant en narrativa com en poesia. 
7. Fomentar la col·laboració amb les institucions educatives del municipi 

(escoles i instituts) per augmentar la participació d’infants i joves amb les 
activitats de l’Ajuntament. 

8. Protegir i fomentar el patrimoni cultural, material i/o immaterial del municipi. 
9. Difusió de les investigacions en qualsevol àmbit que parlin del municipi de 

Mont-roig del Camp. 
      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 4.500 € 4.500 € 4.500 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       

Indicadors d’avaluació dels objectius 
Nombre de participants en el Concurs Literari. 

Nombre d’obres en narrativa i poesia presentades al Concurs Literari. 

Nombre de constructors i constructores de pessebres que han participat en el 

Concurs de Pessebres. 

Nivell i maduresa de les obres presentades. 

Edició del llibre que recull les obres guanyadores dels Premis Literaris. 

Nombre de candidatures / Aportació total a aquesta línia de subvenció 

 
Efectes aconseguits: 

• Ampliar la participació d’infants i joves en els concursos que impulsa 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.  

• Mantenir i fomentar la col·laboració amb l’equip docent de les tres 
escoles i els dos instituts municipals. 

• Contribuir a la preservació de les tradicions culturals arrelades al 
municipi. 

• Difondre investigacions i recerques que ampliïn en coneixement sobre 
el nostre municipi, a nivell històric, cultural, etnològic, biogràfic.... 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 12 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anuals pel Patronat Mare de Déu de la Roca i la 
conservació i restauració de l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca. G-55*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
10. Donar suport econòmic a les activitats que organitza el Patronat Mare de Déu 

de la Roca. 
11. Estimular el moviment associatiu cultural com a dinamitzador de l’activitat 

social al municipi. 
12. Organitzar les festes populars, religioses i tradicionals de l’Ermita Mare de 

Déu de la Roca. 
13. Conservar i restaurar l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca i el seu entorn. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 3.020 € 3.020 € 3.020 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
El Patronat Mare de Déu de la Roca realitzarà actuacions per la promoció i el 
foment de la cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp, com per exemple la 
festa de la Mare de Déu de la Roca, el dia 8 de setembre. 
Avaluació de l’estat de conservació i restauració de l’Ermita de la Mare de Déu de 
la Roca. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 13 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment per l’Associació Line Dance i Country de Mont-
roig/Miami. G-55*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
14. Promoure l’activitat cultural i social de l’Associació Line Dance i Country de 

Mont-roig/Miami. 
15. Donar suport econòmic a les activitats que organitza l’Associació Line Dance 

i Country de Mont-roig/Miami. 
16. Estimular el moviment associatiu cultural com a dinamitzador de l’activitat 

social al municipi. 
17. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
l’Associació Line Dance i Country de Mont-roig/Miami. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 0 € 700 € 700 € 

 
Ha renunciat al conveni del 2020 degut al Coronavirus 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
L’Associació Line Dance i Country de Mont-roig/Miami realitzarà 3 actuacions per 
la promoció i el foment de la cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 14 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment per la Colla Gegantera Pitota i Pitot del Barri de 
Dalt. V-43*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
18. Promoure l’activitat cultural de la Colla Gegantera Pitota i Pitot del Barri de 

Dalt de Mont-roig del Camp i envigorir el sector del món geganter. 
19. Donar suport econòmic a les activitats que organitza la Colla Gegantera 

Pitota i Pitot del Barri de Dalt. 
20. Estimular el moviment associatiu cultural com a dinamitzador de l’activitat 

social. 
21. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
la Colla Gegantera Pitota i Pitot del Barri de Dalt. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 0 € 850 € 850 € 

Han presentat una instància renunciant al conveni pel 2020 degut al 
coronavirus. 
 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
La Colla Gegantera Pitota i Pitot del Barri de Dalt realitzarà 3 actuacions per la 
promoció i el foment de la cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 15 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment pel Coro Rociero Arena del Mar. G-43*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
22. Promoure l’activitat cultural i social del Coro Rociero Arena del Camino. 
23. Donar suport econòmic a les activitats que organitza el Coro Rociero Arena 

del Mar. 
24. Estimular el moviment associatiu musical com a dinamitzador de l’activitat 

social al municipi. 
25. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
el Coro Rociero Arena del Mar 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 0 € 0 € 0 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
El Coro Rociero Arena del Mar realitzarà 3 actuacions per la promoció i el foment 
de la cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
 
NOTA IMPORTANT: Amb data de 3 de març de 2020, la presidenta de l’entitat 
Coro Rociero Arena del Camino ha presentat una instància informant de la 
renúncia per part de l’associació de la signatura del conveni del 2019 i 2020 
perquè donen de baixa l’entitat. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 16 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment pels Amics del Country G-55*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
26. Promoure l’activitat cultural i social dels Amics del Country de Mont-roig del 

Camp. 
27. Donar suport econòmic a les activitats que organitza Els Amics del Country. 
28. Estimular el moviment associatiu cultural com a dinamitzador de l’activitat 

social al municipi. 
29. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
els Amics del Country. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 300 € 300 € 300 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
Els Amics del Country realitzaran 2 actuacions per la promoció i el foment de la 
cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 17 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment pels Armats de Mont-roig G-55*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
30. Promoure l’activitat cultural dels Armats de Mont-roig del Camp. 
31. Donar suport econòmic a les activitats que organitzen Els Armats, sobretot 

en el marc de la Setmana Santa. 
32. Estimular el moviment associatiu cultural com a dinamitzador de l’activitat 

social al municipi. 
33. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
els Armats de Mont-roig. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 300 € 300 € 300 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
Els Armats de Mont-roig realitzaran 2 actuacions per la promoció i el foment de la 
cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 18 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment per la Colla Gegantera dels Sis Carrers. G-43*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
34. Promoure l’activitat cultural de la Colla Gegantera dels Sis Carrers de Mont-

roig del Camp i envigorir el sector del món geganter. 
35. Donar suport econòmic a les activitats que organitza la Colla Gegantera dels 

Sis Carrers. 
36. Estimular el moviment associatiu cultural, i en concret de les colles 

geganteres, com a dinamitzador de l’activitat social al municipi. 
37. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
la Colla Gegantera dels Sis Carrers. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 850 € 850 € 850 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
La Colla Gegantera dels Sis Carrers realitzarà 3 actuacions per la promoció i el 
foment de la cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 19 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment per l’entitat Amics de la Poesia. G-55*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
38. Promoure l’activitat cultural dels Amics de la Poesia de Mont-roig del Camp 

i envigorir el sector cultural de la poesia. 
39. Donar suport econòmic a les activitats que organitzen Els Amics de la Poesia.  
40. Estimular el moviment associatiu cultural com a dinamitzador de l’activitat 

social. 
41. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
l’entitat Amics de la Poesia. 

      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 200 € 300 € 300 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 
Amics de la poesia realitzarà 2 actuacions per la promoció i el foment de la cultura 
popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 20 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment per la Coral Sant Miquel. G43*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
42. Promoure l’activitat cultural i social de la Coral Sant Miquel. 
43. Donar suport econòmic a les activitats que organitza la Coral Sant Miquel. 
44. Estimular el moviment associatiu de les corals com a dinamitzador de 

l’activitat social al municipi. 
45. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
la Coral Sant Miquel. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 2.950 € 2.950 € 2.950 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
La Coral Sant Miquel realitzarà 5 actuacions per la promoció i el foment de la 
cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 21 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment pel Coro Rociero Arena del Camino. G-43*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
46. Promoure l’activitat cultural i social del Coro Rociero Arena del Camino. 
47. Donar suport econòmic a les activitats que organitza el Coro Rociero Arena 

del Camino. 
48. Estimular el moviment associatiu musical com a dinamitzador de l’activitat 

social al municipi. 
49. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
el Coro Rociero Arena del Camino. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 1.350 € 1.350 € 1.350 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
El Coro Rociero Arena del Camino realitzarà 3 actuacions per la promoció i el 
foment de la cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 22 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment pels Grallers de Mont-roig. G-43*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
50. Promoure l’activitat cultural i social dels Grallers de Mont-roig. 
51. Donar suport econòmic a les activitats que organitza Els Grallers de Mont-

roig. 
52. Estimular el moviment associatiu cultural com a dinamitzador de l’activitat 

social al municipi. 
53. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
els Grallers de Mont-roig. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 450 € 450 € 450 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
Els Grallers de Mont-roig realitzaran 3 actuacions per la promoció i el foment de la 
cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 23 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment pel Grup Sardanista Rotllana Mont-rogenca. G-
43*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
54. Promoure l’activitat cultural i social del Grup Sardanista Rotllana Mont-

rogenca. 
55. Donar suport econòmic a les activitats que organitza el Grup Sardanista 

Rotllana Mont-rogenca. 
56. Estimular el moviment associatiu sardanista com a dinamitzador de 

l’activitat social al municipi. 
57. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
el Grup Sardanista Rotllana Mont-rogenca. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 450 € 450 € 450 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
El Grup Sardanista Rotllana Mont-rogenca realitzarà 3 actuacions per la promoció i 
el foment de la cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 24 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment per Miami Sona. G-55*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
58. Promoure l’activitat cultural i social de Miami Sona. 
59. Donar suport econòmic a les activitats que organitza Miami Sona. 
60. Estimular el moviment associatiu musical com a dinamitzador de l’activitat 

social al municipi. 
61. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
Miami Sona. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 0 € 700 € 700 € 

Han presentat una instància renunciant al conveni del 2020, però no als 
següents de moment. 
 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No  

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
Miami Sona realitzarà 3 actuacions per la promoció i el foment de la cultura popular 
i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 25 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Potenciar i promocionar les tradicions culturals, 
populars i folklòriques amb la participació de les associacions culturals del 
municipi. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar les 
actuacions realitzades anualment per Nuevos Aires de Miami. G-55*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
62. Promoure l’activitat cultural i social de Nuevos Aires de Miami. 
63. Donar suport econòmic a les activitats que organitza Nuevos Aires de Miami. 
64. Estimular el moviment associatiu musical com a dinamitzador de l’activitat 

social al municipi. 
65. Fomentar la col·laboració entre les iniciatives culturals de caire privat i les 

organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest cas, amb 
Nuevos Aires de Miami. 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 450 € 450 € 450 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
Nuevos Aires de Miami realitzarà 3 actuacions per la promoció i el foment de la 
cultura popular i festiva a Mont-roig del Camp. 
S’entén per programació anual dels actes culturals i festius, tots aquells 
esdeveniments,  actuacions o activitats que organitza o promociona l’Ajuntament. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 26 

Regidoria: CULTURA 

Descripció de la Subvenció: Donar suport a la investigació i lluita contra el 
càncer a les comarques de Tarragona 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és finançar la 
investigació i les activitats realitzades per l’entitat Associació Lluita contra el càncer 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
66. Promoure la investigació de la malaltia del càncer. 
67. Col·laboració en estudi i prevenció del càncer de mama. 
68. Donar suport a la difusió del càncer de pit que fa la Lliga contra el càncer a 

les nostres comarques. 
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 500 € 500€ 500 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
No 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
Aquesta subvenció és vehicula a través de la Unió de Dones de Mont-roig per les 
activitats que realitzen per Sant Isidre per la recollida solidària de diners i la difusió 
per la prevenció del càncer de pit. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 27 

Regidoria: FESTES      

Descripció de la Subvenció: Concurs de la Rua de Carnaval   

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: L’objecte d’aquesta subvenció és potenciar la 
promoció festiva al municipi.  
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
1. Fomentar les activitats organitzades per l’Ajuntament de Mont-roig del 

Camp.  
2. Promoure la participació ciutadana en la programació festiva del municipi.  

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst      2.000 € 2.000 € 2.000 €  

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Participació ciutadana en els esdeveniments i activitats festives que promou 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.       
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FITXA DE SUBVENCIÓ 28 

Regidoria: EDUCACIÓ 

Descripció de la Subvenció: Subvenció a entitats locals per al foment de 
l’educació 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Garantir la suficiència de recursos en el treball de les 
associacions de pares/mares d’alumnes dels centres educatius del municipi. 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
Promoure el lleure educatiu, l’equitat, l’arrelament al medi i la innovació educativa. 
 
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
 NO 
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

- Abast del projecte. 
- Nombre de destinataris a qui va adreçada l’entitat o activitat. 
- Repercussió social de l’activitat tenint en compte el nombre de participants. 
- Nombre de socis de l’entitat. 
- Temporalització de les activitats. 
- Transcendència que tingui l’activitat: objectius educatius. 
- Obtenció de recursos per a la viabilitat econòmica de l’entitat per completar 

el finançament del projecte. 
- Promoció des de la pròpia entitat, de la participació i la mobilització social: 

que compti amb voluntariat propi per al desenvolupament de les seves 
actuacions. 

- Projectes o activitats promogudes conjuntament per més d0una entitat i que 
afavoreixin el treball de col·laboració entre entitats. 

- Per activitats organitzades per l’Ajuntament on es demana l’assistència o 
col·laboració a les entitats. 

- Difusió pròpia dels projectes o activitats. 
- Utilització d’un espai no-municipal com a ser de l’entitat. 
- Ús de material municipal per a les activitats (NOSTRESERVEIS). 
- Despeses derivades de la mà d’obra de la brigada municipal per al 

muntatge o desenvolupament de les activitats (NOSTRESERVEIS). 
- Altres criteris específics de l’entitat i/o activitat o nous criteris no previstos 

en la sol·licitud de la pròpia subvenció. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 29 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Promoció foment de l’esport  

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment de les activitats esportives dels habitants del 
municipi. 
 

1- Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
promoció esportiva de les activitats que arribin al major nombre possible de 
participants, cercant la millor qualitat en les escoles d’iniciació esportiva i les 
estructures esportives de base; la pràctica esportiva, cercant la màxima participació 
esportiva; l’adquisició de material esportiu necessari per al desenvolupament de les 
activitats i les activitats extraordinàries o puntuals que tinguin relació amb la pràctica 
i promoció de l’esport al municipi.  
 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 17.000,00 € 
      

17.000,00 €      18.000,00 €      

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Abast del projecto i/o entitat (fins a 10 punts). 
- Temporització de les activitats (fins a 15 punts). 
- Nombre de destinataris a que va adreçada l'entitat o activitat (fins a 15 punts). 
- Repercussió social de l'activitat tenint en compte el nombre de participants a les 

activitats esportives (fins a 15 punts). 
- Nombre de socis de l'entitat (fins a 15 punts). 
- Propostes amb estructura esportiva de base amb diferents categories (fins a 20 

punts) 2,5 por categoria. 
- Pressupostos detallats per la compra de material esportiu, es tindran en compte els 

equips o seccions que tenen escola d'iniciació esportiva. També es valorarà el 
nombre d'esports i d'equips que han d'utilitzar aquest material (fins a 25 punts). 

- Número de monitors (entrenadors, tècnics, ajudants, monitors, etc.) fins a 5 punts 
per cada monitor amb titulació i 1 punt per cada monitor sense titulació. 

- Per activitats de caps de setmana. Entitats, clubs, etc. que participin en 
competicions oficials regulars. Per equips en competicions oficials regulars. No 
inclou entrenaments, activitats extraordinàries, etc. en cap de setmana (5 punts per 
equip). 

- Obtenció de recursos per a la viabilitat econòmica de l'entitat per completar el 
finançament de l projecte, es valorarà d'acord amb l'import de subvenció sol·licitat, 
càlcul proporcional ( 15 punts ). 



  

54 
 

- Promoció des de la pròpia entitat, de la participació i la mobilització social: que 
compti amb voluntariat propi per al desenvolupament de les seves actuacions ( 5 
punts). 

- Projectes o activitats promogudes conjuntament per més d'una entitat i que 
afavoreixin el treball de col·laboració entre entitats ( 5 punts ). 

- Per activitats organitzades per l'Ajuntament on es demana l'assistència o 
col·laboració a les entitats (fins a 10 punts per a cada activitat amb un màxim de 50 
punts). 

- Difusió pròpia dels projectes o activitats (5 punts). 
- Utilització d'un espai no-municipal com a seu de l'entitat (20 punts). 
- Ús de material municipal per a les activitats Nostreserveis (-10 punts). 
- Despeses derivades de la mà d'obra de la brigada municipal per al muntatge o 

desenvolupament de les activitats Nostreserveis (-15punts). 
- Altres criteris específics de l'entitat i/o activitat o nous criteris no previstos en la 

sol·licitud d ela pròpia subvenció (fins a 15 punts). 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 30 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 

 Sr. Josep Fl*** NIF 38*** 

 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 250,00 €       500,00 €       500,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en la 
Cursa ciclista de Mont-roig “Trofeu Josep Florencio”. 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 31 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 
 ALEIX *** NIF 77*** 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 250,00 €       500,00 €       500,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 

diverses competicions de curses de muntanya a nivells comarcal, provincial, autonòmic i 

estatal. 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 32 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 

 Sra. Anna Co*** NIF 39*** 

 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 1.000,00 €       2.000,00 €       2.000,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 
diverses competicions Pàdel a nivells comarcal, provincial, autonòmic, estatal, 
internacional. 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 33 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 

 Sr. Antonio M*** NIF 39*** 

 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 500,00 €       1.000,00 €       1.000,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 
diverses competicions de Tir a nivells comarcal, provincial, autonòmic i estatal. 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 34 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 

 Centre Excursionista L’Areny NIF G-55*** 

 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 3.650,00 €       3.650,00 €      3.650,00 €      

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

El Centre Excursionista Areny realitzaran diverses actuacions per la promoció i el 
foment de l’esport popular, amateur i federat a Mont-roig del Camp. 

S’entén per programació anual dels actes esportius, tots aquells esdeveniments, 
actuacions o activitats que organitza o promociona o col·labora l’Ajuntament. 

Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-
roig del Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 35 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 
 Club de Rítmica Miami Platja NIF G-55*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 1.000,00 €       2.000,00 €       2.000,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

El Penya Ciclista Mont-roig realitzaran diverses actuacions per la promoció i el foment de 
l’esport popular, amateur i federat a Mont-roig del Camp. 

S’entén per programació anual dels actes esportius, tots aquells esdeveniments, 
actuacions o activitats que organitza o promociona o col·labora l’Ajuntament. 

També promocionen el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb 
l’esport en diverses competicions a nivells comarcal, provincial, autonòmic i estatal. 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 36 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 

 Sr. Eloi S*** NIF 39*** 

 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 1.000,00 €       2.000,00 €       2.000,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 
diverses competicions Motociclisme Enduro a nivells comarcal, provincial, autonòmic, 
estatal i mundial. 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 37 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 
 Eva  J***  NIF 33*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 500,00 €       1.000,00 €       1.000,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 
diverses competicions de Culturisme natural a nivells comarcal, provincial, autonòmic, 
estatal i mundial. 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 38 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 
 Francisco M*** NIF 39***  
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 250,00 €       500,00 €       500,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 
diverses competicions de ciclisme a nivell internacional (Titan Desert). 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 39 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 
Sr. Bryan G***NIF X39*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 500,00 €       1.000,00 €       1.000,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 
diverses competicions de Motociclisme (Mini-moto) a nivells comarcal, provincial, 
autonòmic i estatal. 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 40 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 
 José Manuel R*** 32*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 250,00 €       500,00 €       500,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 
diverses competicions de Pesca en caiac a nivells comarcal, provincial, autonòmic i estatal. 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 41 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 

 Sr. Oscar R*** NIF 47*** 

 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 500,00 €       1.000,00 €       1.000,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 
diverses competicions de Karate a nivell comarcal, provincial, autonòmic, estatal, europeu i 
mundial. 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 42 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 

 Penya Ciclista Mont-roig NIF G-43*** 

 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport com a 
eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar la promoció de 
l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport, 
es considera procedent signar convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives del municipi que ho hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica 
de l’esport com un mitjà social i educacional i faci promoció del municipi de Mont-
roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 2.100,00 €       2.100,00 €       2.100,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

El Penya Ciclista Mont-roig realitzaran diverses actuacions per la promoció i el foment de 
l’esport popular, amateur i federat a Mont-roig del Camp. 

S’entén per programació anual dels actes esportius, tots aquells esdeveniments, 
actuacions o activitats que organitza o promociona o col·labora l’Ajuntament. 

També promocionen el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb 
l’esport en diverses competicions a nivells comarcal, provincial i estatal. 

Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 43 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 
 Sra. Rebecca L*** NIF Y3*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 1.000,00 €       2.000,00 €       2.000,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 
diverses competicions de ciclisme de muntanya a nivells comarcal, provincial, autonòmic, 
estatal i mundial. 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 44 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 
 Santiago G***  NIF 39*** 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 250,00 €       500,00 €       500,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 
diverses competicions ciclisme a nivell internacional (Titan Desert). 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 45 

Regidoria: Esports  

Descripció de la Subvenció:  Convenis de col•laboració amb esportistes i 
associacions esportives locals. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Foment i promoció de l’esport i els esportistes del 
municipi. 
 Victor Manuel S*** NIF 53*** 

 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: La 
Regidoria d’Esports considera l’activitat física i l’esport excel·lents mitjans de 
transmissió de valors personals i socials; i treballa per promocionar l’esport 
com a eina socialitzadora en tots els àmbits de la ciutadania. Per potenciar 
la promoció de l’esport i concretament la marca L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp amb l’esport, es considera procedent signar convenis de 
col•laboració amb esportistes i associacions esportives del municipi que ho 
hagin sol·licitat, i justifiquin la pràctica de l’esport com un mitjà social i 
educacional i faci promoció del municipi de Mont-roig del Camp arreu. 
 

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 250,00 €       500,00 €       500,00 €       

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

Promociona el municipi i la marca L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport en 
diverses competicions de Pesca en Caiac a nivells comarcal, provincial, autonòmic i 
estatal. 

 
Així mateix justificarà la publicitat que s’ha fet de la marca L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp amb l’esport. 
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 FITXA DE SUBVENCIÓ 46 

Regidoria: IMPULS ECONÒMIC 

Descripció de la Subvenció:     Subvenció per impulsar la contractació de 
persones aturades al municipi de Mont-roig del Camp 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

- X  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:       
Incentivar la contractació de persones aturades al municipi de Mont-roig del Camp 
 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció:  
- Impulsar la contractació de persones aturades 
- Donar suport a les empreses del nostre municipi 
- Incentivar la creació de llocs de treball  

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 8.000 €      8.000 €      8.000 €      

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
NO 
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Incentivar la creació de llocs de treball per desestacionalitzar la temporada 

turística 
- Impulsar la contractació de persones aturades inscrites a la Borsa de 

Treball Municipal 
- Atorgar un màxim de dues contractacions per empresa 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 47 

Regidoria: IMPULS ECONÒMIC 

Descripció de la Subvenció:     Subvenció per impulsar l’emprenedoria al 
municipi de Mont-roig del Camp 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

- X  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:       
Impulsar l’emprenedoria i la creació d’empreses al municipi de Mont-roig del Camp.  
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció:  
- Impulsar als nous emprenedors que creïn una empresa al nostre municipi 
- Donar suport a les empreses del nostre municipi 

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 12.000 €      12.000 €      12.000 €      

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
NO 
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Atorgar ajudes a microempreses: fins a 9 assalariats 
- Impulsar als nous emprenedors que iniciïn una activitat empresarial amb 

domicili social i centre de treball al municipi i que realitzin una inversió per 
la seva posada en funcionament.  
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FITXA DE SUBVENCIÓ 48 

Regidoria: IMPULS ECONÒMIC 

Descripció de la Subvenció:     Subvenció per impulsar l’obertura 
d’establiments comercials al nucli antic de Mont-roig del Camp 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

- X  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:       
Fomentar l’obertura de nous establiments al nucli antic de Mont-roig del Camp 
mitjançant la recuperació de locals buits, per dinamitzar el comerç de la zona i fer-la 
més atractiva turísticament. 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció:  
- Impulsar i donar suport a l’emprenedoria al nostre municipi, i sobretot a la 

zona del casc antic de Mont-roig.  
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 6.000 €      6.000 €      6.000 €      

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
NO 
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Impulsar la creació d’una nova activitat empresarial al nucli antic de Mont-

roig 
- Incentivar la recuperació de locals buits del nucli antic de Mont-roig 
- Recuperació i dinamització de l’activitat comercial del nucli antic de Mont-

roig i fer-la més atractiva turísticament 
      

 

 

  



  

74 
 

FITXA DE SUBVENCIÓ 49 

Regidoria: IMPULS ECONÒMIC 

Descripció de la Subvenció:      SUBVENCIONS PER FER FRONT A LES 
DESPESES GENERADES PER L'ADAPTACIÓ, MILLORA O IMPLANTACIÓ DE 
MESURES PER LA CRISI DEL COVID-19 A LES EMPRESES I AUTÒNOMS DEL 
MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP. 

 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:      
Atorgament de subvencions destinades als empresaris i autònoms del municipi de 
Mont-roig del Camp que han hagut de fer front a diverses despeses generades per 
l'adaptació, millora o implantació de mesures establertes en el marc de l’estat 
d’alarma decretat per fer front a la COVID-19. 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
- Donar suport a les empreses del nostre municipi arrel de la crisi del COVID-

19 
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 30.000 €        

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
NO 
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Atorgar ajudes a les micro i petites empreses  
- Impulsar a les empreses del municipi 
- Ajudar en la inversió realitzada arrel de la crisi del COVID19 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 50 

Regidoria: IMPULS ECONÒMIC 

Descripció de la Subvenció:      SUBVENCIONS PER INCENTIVAR LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR A LES EMPRESES 
DEL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP PER LA CRISIS DEL COVID-19 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
-  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:      
Incentivar a les empreses i autònoms del municipi per tal que contractin a persones 
aturades del municipi de Mont-roig del Camp durant i després de la crisi del COVID-
19.  
 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
Impulsar la contractació de persones aturades, donar suport a les empreses 
del nostre municipi arrel de la crisi del COVID-19, incentivar la creació de llocs 
de treball.  

      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 60.000 €        

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
NO 
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Incentivar la creació de llocs de treball per desestacionalitzar la temporada 

turística 
- Impulsar la contractació de persones aturades inscrites a la Borsa de 

Treball Municipal 
- Atorgar un màxim de dues contractacions per empresa 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 51 

Regidoria: Turisme 

Descripció de la Subvenció:  Promoció del turisme esportiu 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- X   Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció: Promocionar el turisme esportiu a la destinació 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
 
Promocionar i posicionar Mont-roig del Cap i Miami mitjançant la creació d’un 
esdeveniment esportiu al municipi 
      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 0 1.000      1.000 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
- Creació d’un esdeveniment esportiu al municipi amb abast supramunicipal. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 52 

Regidoria: Regidoria de Turisme 

Descripció de la Subvenció: Promoció i difusió del Mas Miró i el seu paisatge 
emocional. 
 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- x  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:  
Atenent una visió estratègica de desenvolupament turístic de la destinació i donat 
que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp és competent en la promoció de la 
cultura, d’equipaments culturals, de les activitats i instal·lacions culturals i en la 
promoció de l’activitat turística i el turisme, es vol posicionar Mont-roig del Camp i 
per extensió Miami Platja, com a una destinació turística de primer ordre i com a 
lloc de referència cultural, que complementi el triangle essencial de Joan Miró, 
Barcelona, Mallorca i Mont-roig 
 

Efectes que es pretenen amb la concessió d’aquesta subvenció: 
 
Promoció i difusió del Mas Miró i del seu paisatge emocional per aconseguir un 
posicionament estratègic cultural de la destinació i de tots els agents implicats i 
vinculats al turisme, comerç, restauració, allotjaments, i altres serveis connexos. 
      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst 15.000 30.000      30.000 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 
       
 

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
 

- Accions de promoció i difusió del municipi en la seva totalitat. 
- Col·laboració amb activitats i esdeveniments municipals. 
- Col·laboració amb les accions vinculades al Paisatge dels Genis. 
- Inclusió de la marca Mont-roig Miami Turisme a les accions vinculades. 
- Incorporació de informació de a destinació al web propi. 
- Creació d’accions vinculades al públic familiar, target majoritari de la 

destinació. 
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FITXA DE SUBVENCIÓ 53 

Regidoria: Regidoria de Turisme      

Descripció de la Subvenció: Gestió i foment del turisme nàutic al Golf de Sant 
Jordi mitjançant l’Associació Estació Nàutica Costa Daurada. 

Sistema de concessió de la Subvenció: 
 

-  Concurrència competitiva      
- x  Subvenció directa             

 

Objectiu de la Subvenció:      
 

- Foment, l’estructuració, cohesió i dinamització del turisme i el lleure nàutic 
al seu àmbit d’influència. 

 
- Coordinar l’acció dels set ajuntaments i patronats de turisme, envers 

l’Estació Nàutica Costa Daurada per oferir un producte format per 
allotjament i activitats d’estància turística al mar en tot l’àmbit de l’Estació 
Nàutica, diversificant l’oferta turística per desestacionalitzar la temporada.  
 

- Realitzar la promoció de les activitats de les empreses associades 
mitjançant assistència a fires i workshops, press i fam trips, edició de 
catàlegs i fulletons. 

 
- Comercialitzar els productes d’oci nàutic de les empreses associades 

utilitzant els seus canals propis i acords amb agències o tour operadors. 
      
      

Despesa prevista de la Subvenció durant el període 2020-2022 
 

 2020 2021 2022 

Import previst      8.000€      8.000 € 8.000 € 

 
La Subvenció té d’altres finançaments que els recursos procedents del 
pressupost Municipal? En cas afirmatiu, especificar quins i imports. 
 

- Diputació de Tarragona:     20.000,00 €  
- Quotes altres Ajuntaments:  48.000,00 € 

      

Indicadors d’avaluació dels objectius i efectes aconseguits: 
Per aconseguir els objectius, l’Estació Nàutica desenvoluparà les accions 
següents: 

- Jornades de Portes Obertes. 
- Suport a la dinamització de les Bases Nàutiques. 
- Accions comercials en origen i destí mitjançant catàlegs, fulletons, pàgines 

web,.. 
- Assistència fires, fam i press trips. 
- Venda de producte. 
- Potenciació de la pràctica d’esports nàutics als municipis.  
- Jornades de formació per a les empreses associades per mantenir el nivell 

de qualitat. 

 


