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1.

CONSIDERACIONS PRÈVIES I MARC NORMATIU

Una de les activitats principals de l’Administració Pública és la de foment, entesa com aquella
activitat duta a terme en benefici dels particulars, amb la finalitat d’ajudar-los i incentivar-los a
l’adopció de conductes que redundin en interès general.
L’activitat de foment suposa una donació dels fons públics i d’aquí que estigui sotmesa als
principis de legalitat pressupostària, reserva de llei, igualtat, concurrència i procediment.
Una de les modalitats d’aquesta activitat, i potser la que més redunda en benefici del ciutadà
és la que revesteix la forma de subvenció.
Les subvencions atorgades per les Administracions Públiques estan regulades a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que les defineix com “(...) tota
disposició dinerària realitzada per qualsevol dels subjectes contemplats a l’article 3 d’aquesta
llei, a favor de persones públiques o privades, i que reuneixi els següents requisits:
a) Que l’entrega es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que l’entrega estigui subjecta al compliment 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, havent el beneficiari de complir
les obligacions materials i formals que s’haguessin 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 (...)”.
La redacció d’un Pla Estratègic de Subvencions està prevista a l’article 8 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, que recull en el seu apartat primer el següent:
1. Els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposin l’establiment
de subvencions, amb caràcter previ, hauran 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 al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària.
2. Quan els objectius que es pretenen aconseguir afectin al mercat, la seva orientació
haurà d’adreçar-se a corregir errors clarament identificats i els seus efectes han de ser
mínimament distorsionadors.
3. La gestió de les subvencions a què es refereix aquesta llei es realitzarà d’acord amb
els següents principis:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
Respecte a l’òrgan competent per a la seva aprovació, al no fixar-se aquest a la Llei General
de Subvencions, és el Ple municipal, donat que es tracta d’un instrument de planificació
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estratègica de l’activitat subvencional o de foment i de gestió econòmica, d’acord amb el
previst a l’apartat e) de l’article 22 de la Llei de bases de Règim Local.
El contingut del Pla estratègic de subvencions es contempla a l’article 12 del RD 887/2006, de
21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i ha de ser el següent:
A) Objectius estratègics, que descriuen l’efecte i impacte que s’espera aconseguir amb
l’acció institucional durant el període de vigència del pla i que han d’estar vinculats amb
els objectius establerts en els corresponents programes pressupostaris. Quan els
objectius estratègics afectin al mercat, s’hauran d’identificar a més els errors que
s’aspira a corregir, amb els efectes previstos a l’apartat 2 de l’art. 8 de la Llei General
de Subvencions.
B) Línies de subvenció en les que es concreta el pla d’actuació. Per a cada línia de
subvenció s’hauran d’explicitar els següents aspectes:
1)
2)
3)
4)

Àrees de competència afectades i sectors als quals s’adrecen els ajuts.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació.
Termini necessari per a la seva consecució.
Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, on es detallaran
les aportacions de les diferents Administracions Públiques, de la Unió Europea i
d’altres òrgans públics o privats que participin en aquestes accions de foment, així
com aquelles que, tenint en compte el principi de complementarietat, corresponguin
als beneficiaris de les subvencions.
5) Pla d’acció, en el que concretaran els mecanismes per a posar en pràctica les línies
de subvencions identificades en el Pla, es delimitaran les línies bàsiques que han
de contenir les bases reguladores de la concessió a què es fa referència a l’article 9
de la Llei General de Subvencions, el calendari d’elaboració i, en el seu cas, els
criteris de coordinació entre les diferents Administracions Públiques per a la seva
gestió.
C) Règim de seguiment i avaluació continua aplicable a les diferents línies de subvencions
que s’estableixin. A aquests efectes, s’han de determinar per a cada línia de subvenció,
un conjunt d’indicadors relacionats amb els objectius del Pla, que recollits
periòdicament pels responsables del seu seguiment, permetin conèixer l’estat de la
situació i els progressos aconseguits en el compliment dels respectius objectius.
D) Resultats de l’avaluació dels plans estratègics anteriors en els que es traslladarà el
contingut dels informes emesos.
2. El contingut del pla estratègic podrà reduir-se a l’elaboració d’una memòria explicativa dels
objectius, els costos de realització i les seves fonts de finançament en els següents casos:
a) Les subvencions que es concedeixin de forma directa, d’acord amb l’establert a l’art.
22.2 de la Llei General de Subvencions.
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b) Les subvencions que, de manera motivada, es determinin en atenció a la seva escassa
rellevància econòmica o social com instrument d’intervenció pública.
2.

ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLA

El present pla s’aplica a totes les subvencions que concedeixi l’Ajuntament i els seus
organismes autònoms.
A aquests efectes, s’entén per subvenció, d’acord amb l’art. 2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, tota disposició dinerària realitzada per l’Ajuntament de
Reus i els seus organismes autònoms, a favor de persones públiques o privades i que reuneixi
els següents requisits:
a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució
d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja
realitzat o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent de complir el
beneficiari amb les obligacions materials i formals que s’hagin establert.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment
d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.
En aquest àmbit d’aplicació també s’inclouen els premis que s’atorguin amb prèvia sol·licitud
de l’interessat/ada.
3.

ÀMBIT TEMPORAL

El període de vigència d’aquest Pla, d’acord amb l’article 11.4 del RD 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions, és de tres anys i comprèn el
període 2022-2024.
D’acord amb l’art. 14.1 de l’esmentat Reglament, el Pla serà actualitzat anualment amb la
informació rellevant disponible. Aquesta actualització es farà amb l’aprovació dels
pressupostos per tal d’adaptar el Pla aprovat a la realitat i exigència de l’actuació municipal.
4.

PRINCIPIS GENERALS
1) L’establiment de subvencions per aquest Ajuntament i els seus organismes autònoms
durant el període 2022-2024 s’ajustarà al previst en aquest Pla.
2) L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió
de les consignacions corresponents en els pressupostos municipals de cada any.
3) L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les
bases reguladores de la seva concessió s’ajustaran en cada moment a aquests
objectius.
4) Excepcionalment podran aprovar-se línies de subvenció no previstes en el present Pla,
quan es justifiqui degudament la necessitat de fer front a una activitat de foment
d’utilitat pública o d’interés social.
5) L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions en cap moment genera drets a favor
5
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dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en
cas que el Pla no es dugui a la pràctica en els seus propis termes.
6) La gestió de les subvencions es regirà pels principis de:
• Publicitat i lliure concurrència mitjançant convocatòria prèvia en la què es garanteixi
l’objectivitat,transparència, publicitat, igualtat i no-discriminació en la distribució de fons
públics, això sens perjudici de la possible concessió directa que, d’acord amb la
normativa aplicable, haurà de comptar amb la corresponent consignació pressupostària
prèvia.
• Eficàcia en el compliment dels objectius fixats i eficiència en l’assignació dels recursos
públics, havent-se de justificar quantitativa i qualitativament.
5.

CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS

La Intervenció municipal en relació a les subvencions efectuarà la fiscalització prèvia limitada,
i en la fiscalització plena a posteriori aplicarà tècniques de mostreig o auditoria.
En tot cas, el control financer de les subvencions s’ajustarà a l’establert a la normativa vigent i
a les instruccions internes que es dictin amb aquesta finalitat.
I de forma específica, li correspon a la Intervenció municipal el control i avaluació dels resultats
derivats de l’aplicació dels plans estratègics.
Anualment, i abans de finalitzar l’exercici pressupostari, cada departament emetrà un informe
sobre el grau d’avançament del pla, dels seus efectes i de les seves repercussions
pressupostàries i financeres que es derivin de la seva aplicació.
Si com a resultat dels informes emesos per l’òrgan gestor sobre l’aplicació del pla, i dels
informes emesos per la Intervenció municipal, existeixen línies de subvencions que no
assoleixen el nivell de consecució d’objectius desitjat, o el que resulta adequat al nivell de
recursos invertits, podran ser modificades o substituïdes per altres més eficaces i eficients o,
en el seu cas, podran ser eliminades.
6.

ASPECTES ESTRATÈGICS DEL PLA
A.

OBJECTIUS GENERALS DEL PLA:

 Donar compliment a l’establert a l’art. 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i als arts. 10 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, respecte a la creació d’un Pla Estratègic
de Subvencions.
 Homogeneïtzar i normalitzar, tant pel que fa a l’Ajuntament com als seus Organismes
Autònoms, els principis, bases i procediments a seguir en la concessió de les
subvencions.
 Millorar la gestió de les subvencions en les diferents línies proposades, assolint una
planificació estructurada i coordinada tant a nivell de procediments com pressupostari.
 Economitzar els recursos emprats en la gestió de les subvencions per part de tots els
actors que intervenen (cost humà, cost temps del ciutadà....).
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 Donar compliment a l’obligació que té l’Administració de publicitat activa, en els termes
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
I, sobretot, és una eina estratègica de les polítiques públiques i de com s’inverteixen els
recursos en aquelles matèries que són prioritàries per a la Corporació.
B.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
6.B.1. ALCALDIA

 Col·laborar en aquells esdeveniments d’interès general i que no poden acollir-se a cap
de les convocatòries obertes de la resta d’àrees de l’Ajuntament.
Efectes que es pretén aconseguir:
•

L’objectiu és fomentar activitats i/o projectes d’utilitat pública i d’interès social que
complementin la competència municipal o fomentin els interessos generals del
municipi.
6.B.2. GUARDIA URBANA

Promoure el voluntariat de protecció civil en les tasques de col·laboració amb la Guàrdia
Urbana de Reus.
 Efectes que es pretén aconseguir: Assolir una major implicació i eficàcia en les
tasques de col·laboració per part dels voluntaris de protecció civil amb la Guàrdia
Urbana de Reus.
6.B.3. EMPRESA I OCUPACIÓ
 Contribuir al desenvolupament econòmic local i territorial.
 Promoure l'impuls del creixement de l'activitat econòmica.
 Facilitar possibilitats de creixement de les empreses, a través de la transmissió
d'innovació i capacitat d'internacionalització.
 Contribuir a l'impuls i creixement dels principals sectors econòmics de la ciutat.
 Donar suport a activitats o actes de contingut econòmic i empresarial que s'organitzin a
la ciutat.
 Revitalització dels ravals Robuster i Sant Pere amb la voluntat d’aconseguir una
continuïtat i un dinamisme comercial que permetrà recuperar tot el “tomb de ravals”.
 Cercar accions innovadores per donar una imatge més atractiva a algunes zones de la
ciutat, vinculant-se la proposta d’ajuts als Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS).
 Efectes que es pretén aconseguir: Els efectes que es volen aconseguir amb les
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subvencions són el foment a l’emprenedoria, el suport a l’empresa, la dinamització i
suport a sectors econòmics claus i el suport a activitats i accions empresarials en
benefici de les empreses i de la ciutat; la dinamització dels ravals de la ciutat amb la
implantació del Projecte “Reus Espais Vius”.
6.B.4. ECONOMIA, CONEIXEMENT I HABITATGE
 Creació d’un servei d’habilitació de pisos buits. Treballar amb les diferents
administracions i els propietaris, principalment entitats bancàries, per tal de rehabilitar
els pisos per posar-los a lloguer social.
 Consolidar amb les entitats socials el servei d’habitatge solidari.
 Impulsar la transformació digital, contribuir a reduir l’escletxa digital entre la
ciutadania.
Efectes que es pretén aconseguir:





Facilitar l’accés a l’habitatge.
Donar suport a les famílies per tal de garantir l’accés a una vivenda.
Servei d’assessorament destinat al deute hipotecari per causes sobrevingudes.
Contribuir a reduir l’escletxa digital entre la ciutadania.
6.B.5. SERVEIS GENERALS - HISENDA

 Contribuir a pal·liar la situació econòmica precària que pateix la ciutadania de Reus.
Efectes que es pretén aconseguir: La finalitat de les subvencions és reduir la

càrrega tributària a aquelles persones i famílies que es troben en situacions
econòmiques desfavorides de la ciutat de Reus
6.B.6. ESPORTS













Foment de l’esport base (amb instal·lacions pròpies i de titularitat municipal).
Foment de l’esport de competició
Foment equips amateur
Foment general de la pràctica esportiva
Foment de la participació en competicions amb desplaçament
Promoció de les organitzacions esportives destacades
Foment dels usos de les instal·lacions esportives municipals per part de les entitats
esportives de la ciutat.
Captació de competicions de caràcter nacional i internacional
Projecte global de futbol de ciutat
Desenvolupament d’activitats aquàtiques per a la població i grups amb necessitats
especials.
Ús públic pista d’atletisme
Foment, organització i promoció activitat esportiva Jocs Esportius de Catalunya.
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Efectes que es pretenen aconseguir:
•

Facilitar a tota la població de Reus l’accés a la pràctica esportiva, així com donar suport
a les entitats i clubs esportius de la ciutat que ofereixen serveis i activitats esportives,
tant de tipus educatiu i competitiu com recreatiu i lúdic. Així com la captació de
campionats a nivell nacional i internacional per a la promoció de la ciutat.
6.B.7. BENESTAR SOCIAL

I.

Dinamització Comunitària i Cohesió Social
 Facilitar la integració de tots els col·lectius de les diferents cultures que conformen la
ciutadania amb l’atenció a la diversitat en tots els àmbits d’acció però especialment en
convivència, ciutadana i educació.
 Treballar a través de la Taula de pobresa energètica per tal que es pugui garantir que
l’energia bàsica per una vida digne tingui un preu assequible per a tothom. A la vegada
que s’exigeixi a l’usuari un consum responsable i sostenible.
 Desenvolupar la tercera i quarta línia del programa de Gestió Alimentària que fan
referència a la recuperació del menjar cuinat a la restauració i els aliments dels
productors.
Efectes que es pretén aconseguir:
•

II.

Facilitar la participació de tots els ciutadans en el seu entorn i potenciar l'enfocament
comunitari i preventiu de la intervenció social.
Infància, Adolescència i Família (0-18 anys)

 Pla d’atenció a la infància i joventut per a la igualtat d’oportunitats.
 Pla de suport a les famílies nombroses i monoparentals.
Efectes que es pretén aconseguir:
•
III.

La finalitat de les subvencions en aquest àmbit és la de garantir la igualtat
d'oportunitats a tots els infants de la ciutat.
Gent Gran i Dependència

 Servei de teleassistència i en les seves prestacions, en funció de la demanda
ciutadana.
 Créixer en prestacions del Banc d’ajudes tècniques, en funció de la demanda de la
ciutadania.

 Tenir especial atenció a la gent gran que viu sola amb els programa “Sols per tu”:
menjadors d’àpats en companyia i serveis de voluntariat per visites de companyia.
Efectes que es pretén aconseguir:
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•
IV.

Garantir el suport necessari a les persones grans i/o en processos de dependència que
vulguin i puguin romandre a casa seva.
Violència

 Treballar amb les entitats per trobar mesures de protecció de la violència de gènere en
col·lectius vulnerables com les dones amb discapacitat i les dones d’altres cultures.
Efectes que es pretén aconseguir:
•
V.

Garantir l'atenció a persones víctimes de violència i als seus fills i potenciar els
projectes preventiu en aquesta matèria.
Ocupabilitat

 Ajudar les persones en risc d’exclusió a adquirir les competències i habilitats
necessàries per millorar el seu perfil de capacitació laboral, augmentant les seves
opcions de recompondre els seus itineraris vitals.
 Creació d’una línia de treball protegit per a persones amb especials dificultat d’inserció
laboral, mitjançant una empresa d’inclusió que es dediqui al reciclatge i reutilització de
mobles i roba.
Efectes que es pretén aconseguir:
•
VI.

Potenciar la ocupabilitat dels ciutadans de Reus amb especial dificultats.
Discapacitats, Voluntariat i Treballs en Benefici de la Comunitat

 Fomentar la protecció del treball per als centres especials de treball que tenen
contractats un alt percentatge de treballadors amb discapacitat i amb especials
dificultats.
 Seguir treballant per l'eliminació de les barreres arquitectòniques a la via pública.
 Elaborar un programa d’ajuts als establiments comercials per a que eliminin les seves
barreres arquitectòniques.
 Treballar per a que les persones amb discapacitat puguin accedir a l’esport.
 Fer campanyes de difusió de la realitat de les persones amb discapacitat i també amb
malalties minoritàries, que afavoreixin la seva acceptació social.
Efectes que es pretén aconseguir:
•

Garantir el suport necessari d'aquests col·lectius i facilitar la seva vida.
6.B.8. EDUCACIÓ

 Mantenir i potenciar els nous programes per les escoles bressol municipals per tal que
s’adaptin a les necessitats dels infants i les seves famílies. Mantenir una escola bressol
oberta a l’agost.
 Mantenir una línia d’ajuts de menjador a les escoles bressol municipals.
 Mantenir la proximitat amb les direccions de les escoles i dels instituts buscant
10
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complicitats per desenvolupar projectes i millores.
Ampliar l’intercanvi d’alumnes (FP, batxillerat) per poder fer pràctiques en centres
europeus.
Dotar la ciutat d’una oferta formativa de formació professional que respongui a les
necessitats de Reus i comarca.
Fomentar i ampliar els cicles formatius d’FP dual.
Fomentar l’aprenentatge i l’ús de la llengua i el coneixement de la cultura catalanes
entre la ciutadania com a eines de cohesió social.
Edició anual de programa de creació robòtica, dissenyat per motivar els joves amb
ciència i tecnologia i ensenyar-los importants valors i coneixements.
Efectes que es pretenen aconseguir:

•

Incrementar els recursos i les oportunitats per al desenvolupament d’infants i
adolescents, donar suport a les famílies d’aquests, incrementar les opcions d’accés a
l’educació i la igualtat d’oportunitats, promoure i motivar l’emprenedoria dels joves, i
contribuir a la formació del futur capital humà de la ciutat, així com promoure l’ús de la
llengua catalana en qualsevol àmbit
6.B.9. JOVENTUT

 Contribuir a l'apoderament dels joves potenciant l'autoconeixement, les relacions
interpersonals enriquidores i igualitàries i les actituds constructives. Dins d'aquesta
línia, treballar la igualtat, la intergeneracionalitat, el respecte, la cohesió social.
 Impulsar l'oferta formativa i l'orientació acadèmica del Casal de Joves per tal d'afavorir
la recerca d'ocupació.
 Afavorir l'existència i funcionament dels espais específics d'estudi i treball col·laboratiu
entre joves, especialment en aquells casos en què no compten amb ells en el seu
espai domèstic.
 Fomentar la mobilitat dels joves a tots els nivells: mobilitat urbana saludable (transport
públic, bicicleta) i mobilitat internacional.
 Accions de suport a l’ocupació i l’autoocupació.
 Potenciar una agenda anual de concerts per a joves, amb especial atenció a nous
intèrprets i grups locals.
 Diversificació de l’oferta cultural, recollint propostes de col·lectius diversos per tal de
contemplar noves formes, disciplines i corrents i donar resposta a diferents sensibilitats.
 Fomentar la Targeta Jove com a mitjà de coneixement de la realitat dels joves i
d’afavorir el consum en diferents àmbits.
Efectes que es pretén aconseguir:
•

Promoure activitats i serveis dins la ciutat que ens permetin millorar la cohesió social
dels joves dins la ciutat, promoure que els joves s’associïn i s’impliquin en qüestions de
la ciutat, el foment de valors socials i culturals, millorar les oportunitats de
desenvolupament dels joves, que participen en i per la ciutat, també com a element de
dinamització i desenvolupament i consolidació de col·lectius de grups musicals juvenils
i músics individuals joves.
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6.B.10. PARTICIPACIÓ, BON GOVERN I SERVEIS GENERALS
 Sensibilitzar la ciutadania de les situacions de desigualtat que existeixen en la societat,
i visibilitzar i recolzar les accions de cooperació internacional que duen a terme entitats
de la ciutat arreu del món.
 Fomentar la cooperació al desenvolupament, l’ajuda humanitària i la sensibilització
ciutadana.


Efectes que es pretén aconseguir: La finalitat de les subvencions en aquest
àmbit és la de fomentar projectes de cooperació al desenvolupament, el foment de la
solidaritat, l'ajuda humanitària i els projectes de sensibilització.
6.B.11. RELACIONS CÍVIQUES

 Potenciar l’ús noves tecnologies a les entitats i associacions.
 Potenciar la dimensió social i participativa de les entitats, per tal de reconèixer la
representativitat i l'acció comunitària.
 Donar suport a la vida de les associacions en allò que sigui necessari per garantir la
seva viabilitat i vitalitat (Punt d'Atenció a les Entitats, diàleg continuat, accions
específiques).
 Potenciar un estat òptim dels espais que utilitzen les entitats, tant els espais municipals
cedits com els espais particulars dels quals l'Ajuntament assumeix les despeses.
 Treballar les festes de barri com un dels projectes que més impacte poden tenir en la
participació activa dels veïns i veïnes en la cohesió de cada barri.
 Potenciar l'apoderament de les dones de totes les edats, procedències, situacions
socials i econòmiques. Difondre la igualtat com un valor imprescindible de la societat
democràtica.
 Vetllar per la sensibilització en la prevenció i detecció de la discriminació, la
participació, la no-invisibilització i la representació de les persones LGTBI, i també llur
realitat i necessitats específiques.
 Potenciar les activitats que permetin una major relació entre les persones grans i
aquestes amb altres col·lectius de la ciutat i alhora totes aquelles que afavoreixin la
seva aportació al conjunt de la ciutadania.
 Efectes que es pretén aconseguir: La finalitat de les subvencions en aquest àmbit és la
de fomentar l’associacionisme, la participació ciutadana, el foment de les relacions
ciutadanes i de participació, el foment de la igualtat de gènere i fomentar la
incorporació del col·lectiu de gent gran en la vida associativa.
6.B.12. BIBLIOTEQUES
 Promoure la lectura a les escoles de la ciutat de Reus.
 Fomentar la lectura pública i la conservació i difusió del patrimoni bibliogràfic a la ciutat
de Reus.
Efectes que es pretén aconseguir:
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•
•

La finalitat de les subvencions en aquest àmbit és la de promoure biblioteques escolars
i que aquestes participin dels espais de formació proposats des de les biblioteques
municipals.
Fomentar la lectura pública i la integració de totes les biblioteques a la xarxa de lectura
pública de la ciutat.
6.B.13. CULTURA

 Potenciar la cultura de la ciutat I Potenciar una Borsa d’Artistes Locals, per a que
puguin participar en les manifestacions culturals de la ciutat.
 Treballar amb fundacions i altres institucions per a potenciar el mecenatge cultural.
Efectes que es pretén aconseguir:

•

La finalitat de les subvencions en aquest àmbit és la de donar suport a aquelles
entitats, grups i/o particulars que duguin a terme activitats i/o serveis de l’àmbit de
cultura a la ciutat de Reus.
6.B.14. MEDI AMBIENT

 Facilitar la instal·lació de millores energètiques amb l’objectiu de reduïr el CO2 i
l’adopció de mesures de sostenibilitat ambiental.
 Facilitar la renovació de flota de vehicles elèctrics en empreses amb la finalitat de
reduïr l’emissió de CO2 en medi ambient.
 Reconeixement de millors pràctiques mediambientals en les empreses d’acord amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (ODS).
Efectes que es pretén aconseguir:
•

Fomentar la conscienciació de la reducció de l’emissió de CO2 contribuint a la millora
del medi ambient.
6.B.15. Institut Municipal Reus Cultura (IMRC)

 Impulsar les Festes Majors i els elements del seguici com a element de projecció de la
ciutat, integrador dels seus ciutadans i atractiu turístic.
 Implementar el Pla de Museus, que permeti redefinir el concepte museístic de la ciutat i
valorar el seu fons.
 Identificar i promocionar el talent creatiu de la ciutat, apostant per l’art contemporani
amb la potenciació del centre Cal Massó i de l’Escola d’Art.
 Potenciar una Borsa d’Artistes Locals, per a que puguin participar en les
manifestacions culturals de la ciutat.
Efectes que es pretén aconseguir:

•

La finalitat de les subvencions en aquest àmbit és la de donar suport a aquelles
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entitats, grups i/o particulars que duguin a terme activitats i/o serveis de l’àmbit de
cultura a la ciutat de Reus.
6.B.16. AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT










Prioritzar el comerç com a principal recurs d’atracció de la ciutat.
Potenciar la seva singularitat i atractiu, organitzant accions originals i innovadores.
Identificació del comerç de proximitat amb el concepte «experiència de compra».
Potenciar l’animació comercial als carrers.
Pla de protecció dels comerços històrics i façanes.
Potenciar el mercat català de proximitat potenciant el turisme de cap de setmana.
Fomentar el turisme familiar i accessible.
Crear un nou producte de cap de setmana que incorpori el sector: «destinació Reus.»
Desenvolupar noves campanyes i esdeveniments de posicionament com un sector clau
en la promoció de la ciutat.
 Millorar el fons de liquidesa a curt termini dels establiments dels sector comercials, de
serveis, restauració i turisme de Reus mitjançant la implantació del projecte “BONS
REUS”.
 Efectes que es pretén aconseguir: La finalitat de les subvencions en aquest àmbit és la
de donar suport a aquelles entitats, grups i/o particulars que duguin a terme activitats
i/o serveis que promocionin Reus des del punt de vista turístic i/o promocional. Motivar
els/les ciutadans/es de Reus i els visitants de la ciutat, majors de 18 anys, en la compra
als establiments de Reus.

7.

PLA D’ACTUACIÓ

Per a les línies de subvenció en concurrència competitiva contingudes en el present Pla,
anualment s’haurà d’aprovar la corresponent convocatòria subjecte sempre a fiscalització
prèvia d’Intervenció i amb l’existència de crèdit adequat i suficient.
Les concessions directes requeriran previ informe on s’acrediti que concorren raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades, que dificulten la seva
convocatòria pública. Aquest informe no serà exigible per aquelles subvencions directes que
estiguin previstes nominativament en el pressupost.
Les concessions directes prioritàriament es formalitzaran mitjançant conveni on es fixaran els
drets i deures de l’òrgan concedent i del beneficiari d’acord amb la normativa aplicable.
8.

LÍNIES I PROGRAMES DE SUBVENCIONS

A continuació s’exposen les diferents línies i programes de subvenció, emmarcats en els
objectius estratègics dels diferents àmbits d’actuació municipal:
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•
•

En l’annex 1 s’inclouen totes aquelles subvencions en concurrència que
s’emmarquen en unes bases reguladores aprovades pels diferents àmbits
departamentals.
En l’annex 2 es detallen aquelles subvencions susceptibles de ser concedides
mitjançant concessió directa, per considerar-se concurrents en els anys, i tot d’acord
amb l’art. 22. 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per la
qual cosa es fa una comparativa amb l’exercici 2020 i 2021, tot i tenir en compte que,
per la situació excepcional de la pandèmia Covid19, algunes no van atorgar-se en el
2020.
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A. ANNEX 1 : Subvencions en concurrència competitiva
REGIDORIA DE L’ÀREA D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Denominació : Subvencions a l’emprenedoria
LÍNIA D'ACCIÓ: Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus (línia 1), foment al
manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs (línia 2) i foment de la millora en
les instal·lacions d’empreses i/o negocis ja existents a Reus

Objectiu General

Subvencionar a les empreses i nous emprenedors

Efectes

Afavorir l'impuls a la creació i establiment de noves empreses, la
continuïtat i la millora d'empreses instal·lades al municipi de Reus.

Centre gestor

Empresa i Ocupació

Aplicació pressupostària

20539-43304-47001 / 20539-43957-770

Beneficiaris

Empreses que reuneixin els requisits establerts a les bases.

Cost previsible

85.000,00 € / 250.000,00 €

Indicadors

Que hi hagi un mínim de 15 empreses a la línia 1, 5 empreses a la línia 2 i 15 a la
línia 3.

REGIDORIA DE L’ÀREA D’ECONOMIA, CONEIXEMENT I HABITATGE
Denominació : Impuls a la transformació digital de les pimes, cooperatives, autònoms i professionals
LÍNIA D'ACCIÓ: Pla Reactivació Econòmica i social: Impuls a la transformació digital de les pimes,
cooperatives, autònoms i professionals

Objectiu General

Afrontar amb més recursos la situació sorgida arran de la pandèmia de la
Covid19: Consultoria per a la Transformació Digital (Línia 1), Implantació
de projectes de transformació digital (Línia 2)

Efectes

Potenciar la transformació digital de les empreses

Centre gestor

Economia Coneixement i Habitatge

Aplicació pressupostària

20906-43952-770

Beneficiaris

Els professionals autònoms i les empreses que, independentment de la seva
forma jurídica, reuneixin els requisits establerts a les bases.

Cost previsible

120.000,00 €

Indicadors

Nombre d’empreses beneficiàries.
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REGIDORIA DE L’ÀREA D’ECONOMIA, CONEIXEMENT I HABITATGE
Denominació : Subvencions de connexió a internet i per a la cessió d’equipaments informàtics, per
impulsar l’autonomia digital a la ciutat de Reus
LÍNIA D'ACCIÓ: Pla Reactivació Econòmica i social: Potenciació de la transformació digital amb l’acció
d’inclusió i capacitació digital

Objectiu General

Impulsar l’autonomia digital de les unitats de convivència del municipi de
Reus amb un acompanyament per la seva capacitació digital per millorar el
seu desenvolupament integral

Efectes

Lluita contra l’escletxa digital per potenciar la inclusió i la capacitació
digital

Centre gestor

Economia Coneixement i Habitatge

Aplicació pressupostària

20906-43952-489

Beneficiaris

Cost previsible
Indicadors

•

Residir i estar empadronats a Reus en el moment de formular la
sol·licitud i durant tota la durada de la connexió a internet
proporcionada.

•

Resta de requisits establerts a les bases.

21.780,00 €

•

Nombre de beneficiaris: en escolarització obligatòria, matriculats en
formació reglada no obligatòria, que estiguin cursant un o més graus en
universitats d’àmbit estatal; majors de 65 anys; famílies monoparentals;
unitats de convivència amb grau de discapacitat.
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REGIDORIA DE L’ÀREA D’ECONOMIA, CONEIXEMENT I HABITATGE
Denominació : Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges destinats a la Borsa de mediació de lloguer
social i edificis
LÍNIA D'ACCIÓ: Ajuts rehabilitació d’habitatges destinats a la Borsa de mediació per al lloguer
social

Objectiu General

Augmentar el nombre d’habitatges destinats a la Borsa de Mediació per al
lloguer social i d’edificis

Efectes

Rehabilitació d’habitatges que es posin a disposició de la Borsa de
Mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Reus i la rehabilitació
energètica i d’accessibilitat d’edificis d’ús residencial

Centre gestor

Economia Coneixement i Habitatge

Aplicació pressupostària

20906-43952-789

•

Beneficiaris

•

Cost previsible
Indicadors

Poden ser persones beneficiàries tant les persones físiques com
jurídiques, així com les comunitats de béns o altres entitats sense
personalitat jurídica d’acord amb l’article 10.3 de l’Ordenança
General de Subvencions en els termes que es detallen a l’art 12 i
l’art 17
També poden ser beneficiàries les juntes o comunitats de
propietaris i les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris
legalment constituïdes.

675.000,00 €

•

Nombre d’habitatges

•

Nombre d’edificis
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REGIDORIA ÀREA D’HISENDA
Denominació : Subvencions per a persones en situacions econòmiques desfavorides de la ciutat de Reus
LÍNIA D'ACCIÓ: SUBVENCIONS PER A PERSONES EN SITUACIONS ECONÒMIQUES DESFAVORIDESPERSONES AMB ESCASSOS RECURSOS ECONÒMICS

Objectiu General

Minorar la càrrega tributària en aquelles persones i famílies en situacions
econòmiques desfavorides de la ciutat de Reus.

Efectes

Minorar la càrrega tributària:
• En les persones que concorren en determinada situació de
mobilitat.
• Als usuaris del servei de recepció obligatòria de recollida
domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans.
• Fomentar el manteniment d’un habitatge en propietat.

Centre gestor

Serveis Generals - Hisenda

Aplicació pressupostària

21108-23101-489

Beneficiaris

Persones que són subjectes passius de gual, taxa escombraries, IBI, de
l’habitatge que constitueix la seva residència habitual (sense tenir cap altra
propietat) i que no superin els ingressos establerts a les bases.

Cost previsible

140.000,00 €

Indicadors

Nombre de persones beneficiàries dels ajuts.
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REGIDORIA D’ESPORTS
Denominació : Subvencions per al foment de l’activitat esportiva a Reus.
LINIA D’ACCIÓ: FOMENT DE L’ESPORT BASE 1

Objectiu General

Foment d’activitats esportives d’esport base que fan ús d’instal·lacions
municipals.

Efectes

Foment de l’esport base en instal·lacions de titularitat privada i/o que
suportin el cost d’ús d’instal·lacions esportives.

Centre gestor

Regidoria d’Esports

Aplicació pressupostària

21220-34000-489

Beneficiaris

Les entitats esportives i aquelles entitts de la ciutat que participin o portin a
terme l’activitat objecte de la subvenció i que estiguin inscrites:
•

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus.

•

Inscrites o adscrites en el Registre d’Entitats de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Cost previsible

58.500,00 €

Indicadors

Quantitatius: Nombre de llicències
Qualitatius: Per projectes de:
• Tipus de competició
• Accions formatives
• Valors positius de l’esport
• Promoció esport femení
Participants amb discapacitat física, psíquica o sensorial

20

HISENDA
Unitat de gestió d’ajuts i programes
C/. Sant Llorenç, 25 1 43201 REUS
TEL. 977 010 087

REGIDORIA D’ESPORTS
Denominació : Subvencions per al foment de l’activitat esportiva a Reus.
LINIA D’ACCIÓ: FOMENT DE L’ESPORT BASE 2

Objectiu General

Foment d’activitats esportives

Efectes

Foment de l’esport base en instal·lacions de titularitat municipal

Centre gestor

Regidoria d’Esports

Aplicació pressupostària

21220-34000-489

Beneficiaris

Les entitats esportives i aquelles entitts de la ciutat que participin o portin a
terme l’activitat objecte de la subvenció i que estiguin inscrites:
•

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus.

•

Inscrites o adscrites en el Registre d’Entitats de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Cost previsible

12.500,00 €

Indicadors

Quantitatius:Nombre de llicències
Qualitatius: Per projectes de:
• Tipus de competició
• Accions formatives
• Valors positius de l’esport
• Promoció esport femení
Participants amb discapacitat física, psíquica o sensorial
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REGIDORIA D’ESPORTS
Denominació : Subvencions per al foment de l’activitat esportiva a Reus.
LINIA D’ACCIÓ: PARTICIPACIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES REGULARS

Objectiu General

Foment de l’esport de competició

Efectes

Participació en les activitats esportives regulars

Centre gestor

Regidoria d’Esports

Aplicació pressupostària

21220-34000-489

Beneficiaris

Les entitats esportives i aquelles entitts de la ciutat que participin o portin
a terme l’activitat objecte de la subvenció i que estiguin inscrites:
•

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de
Reus.

•

Inscrites o adscrites en el Registre d’Entitats de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Cost previsible

28.000,00 €

Indicadors

Quantitatius: Nombre de llicències
Qualitatius: Per projectes de:
• Promoció esport femení
• Participants amb discapacitat física, psíquica o sensorial
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REGIDORIA D’ESPORTS
Denominació : Subvencions per al foment de l’activitat esportiva a Reus.
LINIA D’ACCIÓ: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINARIES

Objectiu General

Foment en l’organització d’activitats esportives extraordinàries.

Efectes

Fomentar les organitzacions d’activitats esportives extraordinàries
desenvolupades fora de les competicions regulars adscrites a les
federacions esportives (lligues, copes, campionats oficials...).
Preferentment les que tinguin com a objectiu la promoció esportiva de
base i/o aquelles que tinguin per objecte convocar activitats esportives a
la ciutat i que portin el nom d’aquesta.

Centre gestor

Regidoria d’Esports

Aplicació pressupostària

21220-34000-489

Beneficiaris

Les entitats esportives i aquelles entitts de la ciutat que participin o
portin a terme l’activitat objecte de la subvenció i que estiguin inscrites:
•

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de
Reus.

•

Inscrites o adscrites en el Registre d’Entitats de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Cost previsible

22.500,00 €

Indicadors

Quantitatius: Nombre de participants
Qualitatius: Per projectes de:
• Tipus de competició
• Accions formatives
• Valors positius de l’esport
• Promoció esport femení
Participants amb discapacitat física, psíquica o sensorial
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REGIDORIA D’ESPORTS
Denominació : Subvencions per al foment de l’activitat esportiva a Reus.
LINIA D’ACCIÓ: TRANSPORT

Objectiu General

Foment d’activitats esportives regulars o extraordinàries

Efectes

Foment d’activitats esportives regulars o extraordinàries desenvolupades
per les entitats en competicions oficials individuals o d’equip a nivell
internacional, estatal o català, en categories juvenils o absolutes i per
entitats d’esport de discapacitats físics, psíquics o sensorials i que
requereixin de transport per als desplaçaments.

Centre gestor

Regidoria d’Esports

Aplicació pressupostària

21220-34000-489

Beneficiaris

Les entitats esportives i aquelles entitats de la ciutat que participin o
portin a terme l’activitat objecte de la subvenció i que estiguin inscrites:
•

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de
Reus.

•

Inscrites o adscrites en el Registre d’Entitats de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Cost previsible

54.500,00 €

Indicadors

Quantitatius:Nombre de llicències
Qualitatius: Per projectes de:
• Tipus de competició
• Accions formatives
• Valors positius de l’esport
• Promoció esport femení
Participants amb discapacitat física, psíquica o sensorial

24

HISENDA
Unitat de gestió d’ajuts i programes
C/. Sant Llorenç, 25 1 43201 REUS
TEL. 977 010 087

REGIDORIA D’ESPORTS
Denominació : Subvencions relatives a l’ús de les instal·lacions esportives municipals per part de les
entitats i organitzacions esportives
LINIA D’ACCIÓ: ÚS REGULAR D’INSTAL·LACIONS MPALS. PER A ENTITATS QUE PARTICIPEN EN
COMPETICIÓ ESCOLAR O FEDERADA

Objectiu General

Foment d’activitats esportives per a entitats que participen en competició
escolar o federada.

Efectes

Ús regular d’instal·lacions mpals. (entrenaments i competició) per a entitats
que participen en competició escolar o federada.

Centre gestor

Regidoria d’Esports

Aplicació pressupostària

21220-34000-489

Beneficiaris

•

Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’Ajuntament de Reus.

•

Entitats inscrites o adscrites en el Registre d’Entitats de la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

•

Entitats que participin en competició regular d’una Federació
Esportiva reconeguda pel Consell Català de l’Esport i/o del
Consell Esportiu que correspongui.

Cost previsible

1.107.100,00 € (Plurianual)

Indicadors

Quantitatius: Nombre equips/edats
Qualitatius:
• Arrelament social
• Estructura organitzativa
• Activitats en les diferents fases de formació
• Projecte esportiu
• Projecte social
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REGIDORIA D’ESPORTS
Denominació : Subvencions relatives a l’ús de les instal·lacions esportives municipals per part de les
entitats i organitzacions esportives
LINIA D’ACCIÓ: ÚS REGULAR D’INSTAL·LACIONS MPALS. PER A ENTITATS O ORGANITZACIONS PER
A ACTIVITATS D’APRENENTATGE O TECNIFICACIÓ ESPORTIVA (SENSE COMPETICIÓ)

Objectiu General

Foment d’activitats esportives per a entitats/organitzacions.

Efectes

Ús regular d’instal·lacions mpals. per a entitats o organitzacions per a
activitats d’aprenentatge o tecnificació esportiva (sense competició).

Centre gestor

Regidoria d’Esports

Aplicació pressupostària

21220-34000-489

Beneficiaris

•

Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’Ajuntament de Reus.

•

Entitats inscrites o adscrites en el Registre d’Entitats de la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

•

Entitats o organitzacions del territori (Federacions Esportives o
consell Esportiu) que tinguin en el seu objecte social el
desenvolupament d’activitats d’aprenentatge o tecnificació esportiva i
participin en competició regular d’una Federació Esportiva
reconeguda pel Consell Català de l’esport i/o del Consell Esportiu que
correspongui.

Cost previsible

185.000,00 € (Plurianual)

Indicadors

Quantitatius: Nombre equips/edats
Qualitatius:
• Arrelament social
• Estructura organitzativa
• Activitats en les diferents fases de formació
• Projecte esportiu
• Projecte social
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REGIDORIA D’ESPORTS
Denominació : Subvencions relatives a l’ús de les instal·lacions esportives municipals per part de les
entitats i organitzacions esportives
LINIA D’ACCIÓ: ÚS PUNTUAL O EXTRAORDINARI D’INSTAL·LACIONS MPALS.

Objectiu General

Foment d’activitats esportives per a entitats/organitzacions.

Efectes

Ús puntual o extraordinari d’instal·lacions mpals. per a entitats o
organitzacions esportives.

Centre gestor

Regidoria d’Esports

Aplicació pressupostària

21220-34000-489

Beneficiaris

•

Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’Ajuntament de Reus.

•

Entitats inscrites o adscrites en el Registre d’Entitats de la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

•

Entitats que concorrin a la subvenció d’”Ús regular d’instal·lacions
(entrenaments i competició) que participin en competició escolar o
federada”, o

•

Que participin en competició regular d’una Federació Esportiva
reconeguda pel consell Català de l’esport i/o del Consell Esportiu
que correspongui i que, pel fet de disposar d’instal·lacions pròpies,
vulguin exclusivament desenvolupar activitats puntuals a les
instal·lacions municipals.

Cost previsible

141.000,00 € (Plurianual)

Indicadors

Quantitatius: Nombre de participants
Qualitatius:
• Interès esportiu de l’activitat
• Tipologia de l’activitat
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REGIDORIA D’ESPORTS
Denominació : Subvencions relatives a l’ús de les instal·lacions esportives municipals per part de les
entitats i organitzacions esportives
LINIA D’ACCIÓ: ÚS EXTRAORDINARI D’INSTAL·LACIONS MPALS. PER A ACTIVITATS QUALIFICADES
D’INTERÉS ESPORTIU MUNICIPAL

Objectiu General

Foment d’activitats esportives per a entitats/organitzacions.

Efectes

Ús extraordinari d’instal·lacions mpals. per a entitats esportives en les
activitats qualificades d’interès esportiu municipal.

Centre gestor

Regidoria d’Esports

Aplicació pressupostària

21220-34000-489

Beneficiaris

•

Entitats inscrites o adscrites en el Registre d’Entitats de la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

•

Qualsevol entitat legalment constituïda, en especial, les
Federacions Esportives Catalanes, Estatals o Internacionals i
Fundacions, que presentin un projecte esportiu que l’Ajuntament
qualifiqui d’interès esportiu municipal, d’acord als paràmetres i
objectius de la Regidoria competent en matèria d’Esports
especificats a la convocatòria.

Cost previsible

5.000,00 € (Plurianual)

Indicadors

Quantitatius: Nombre de participants
Qualitatius:
• Interès esportiu de l’activitat
• Tipologia de l’activitat
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REGIDORIA D’ESPORTS
Denominació : Subvencions relatives a l’ús de les instal·lacions esportives municipals per part de les
entitats i organitzacions esportives
LINIA D’ACCIÓ: ÚS REGULAR D’INSTAL·LACIONS MPALS. EXCLUSIVAMENT PER A ACTIVITATS DE
COMPETICIÓ

Objectiu General

Foment d’activitats esportives de competició

Efectes

Ús regular d’instal·lacions mpals. per a entitats esportives en les activitats
de competició (no per a entrenaments)

Centre gestor

Regidoria d’Esports

Aplicació pressupostària

21220-34000-489

Beneficiaris

•

Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’Ajuntament de Reus.

•

Entitats inscrites o adscrites en el Registre d’Entitats de la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

•

Aquelles entitats que participin en competició regular d’una
Federació Esportiva reconeguda pel Consell Català de l’Esport i/o
del Consell Esportiu que correspongui.

Cost previsible

5.000,00 € (Plurianual)

Indicadors

Quantitatius: Nombre equips/edats
Qualitatius:
• Arrelament social
• Estructura organitzativa
• Activitats en les diferents fases de formació
• Projecte esportiu
• Projecte social
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REGIDORIA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Denominació : Subvencions Menjadors Escolars.
LINIA D’ACCIÓ: SUFRAGAR DESPESES MENJADOR A LES ESCOLES

Objectiu General

Assistència menjador escolar

Efectes

Minorar la despesa en concepte de menjador de l’alumnat d’ensenyament
obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de la
ciutat de Reus, sufragats amb fons públics.

Centre gestor

Àrea de Benestar

Aplicació pressupostària

30422-23105-489

Beneficiaris

Cost previsible
Indicadors

•

Alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació
infantil de centres educatius de la ciutat de Reus, sufragats amb
fons públics.

1.525.000,00 (Plurianual)
Nombre persones beneficiàries
REGIDORIA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Denominació : Subvencions pobresa energètica
LINIA D’ACCIÓ: EVITAR LA POBRESA ENERGÈTICA

Objectiu General

Evitar la pobresa energètica

Efectes

Atendre les despeses de subministrament d’energia elèctrica i de gas a les
famílies que es trobin en situació de necessitat socioeconòmica.

Centre gestor

Àrea de Benestar

Aplicació pressupostària

30422-23107-489

Beneficiaris

Persones que reuneixin els requisits establerts a les bases.

Cost previsible

80.000,00 € (Plurianual)

Indicadors

Nombre persones beneficiàries
Nombre de tallers realitzats
Nombre d’assessoraments realitzats
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REGIDORIA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Denominació : Subvencions per a persones amb escassos recursos econòmics.
LINIA D’ACCIÓ: AJUT AL SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGUA

Objectiu General

Ajuts al subministrament d’aigua

Efectes

Minorar la despesa pel servei públic de proveïment i sanejament d’aigua
potable

Centre gestor

Àrea de Benestar

Aplicació pressupostària

30422-23107-489

Beneficiaris

Persones que reuneixin els requisits establerts a les bases.

Cost previsible

85.000,00 € (Plurianual)

Indicadors

Nombre persones beneficiàries
REGIDORIA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Denominació : Subvencions targeta de bus municipal per a persones amb discapacitat
LINIA D’ACCIÓ: ACCÉS A LA TARGETA DE TRANSPORT PÚBLIC MPAL. PER A PERSONES

AMB DISCAPACITAT
Objectiu General

Facilitar l’accés dels discapacitats al transport públic municipal

Efectes

Facilitar el transport públic per a persones amb discapacitat

Centre gestor

Àrea de Benestar

Aplicació pressupostària

30422-23124-489

Beneficiaris

Persones que reuneixin els requisits establerts a les bases

Cost previsible

5.000,00 €

Indicadors

Nombre persones beneficiàries
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REGIDORIA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Denominació : Subvencions Menjadors Centres Especials
LINIA D’ACCIÓ: MENJADORS CENTRES ESPECIALS

Objectiu General

Assistència de persones amb discapacitat a menjadors i serveis teràpia

Efectes

Assistència de persones amb discapacitat psíquica a menjadors de centres
especials de treball i de serveis de teràpia ocupacional a la ciutat de Reus.

Centre gestor

Àrea de Benestar

Aplicació pressupostària

30422-23124-489

Beneficiaris

Persones que reuneixin els requisits establerts a les bases

Cost previsible

25.000,00 €

Indicadors

Nombre persones beneficiàries
Nombre serveis teràpia realitzats

REGIDORIA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ
Denominació : Subvencions per a projectes que fomentin els principis de la Ciutat Educadora
LÍNIA D'ACCIÓ: CIUTAT EDUCADORA

Objectiu General

Contribuir al finançament d’activitats i projectes que fomentin els principis
de la ciutat educadora i del model “Educació 360. Educació a temps
complert”

Efectes

Projectes que proposin noves oportunitats educatives o bé que millorin la
qualitat de les ja existents.
Projectes que fomentin l’equitat en les activitats organitzades.
Projectes que fomentin la relació i interdependència entre agents de la
comunitat educativa.

Centre gestor

Regidoria d’Educació

Aplicació pressupostària

30919-32000-489

Beneficiaris

Centres educatius, entitats sense ànim de lucre,associacions de pares/mares
i/o famílies d’alumnes que compleixin els requisits establerts a les bases i
convocatòria.

Cost previsible

80.000,00 €

Indicadors

- Nombre de projectes i/o activitats
- Nombre de centres educatius, entitats sense ànim de lucre, associacions de pares
mares i/o famílies d’alumnes beneficiaris/àries.

32

HISENDA
Unitat de gestió d’ajuts i programes
C/. Sant Llorenç, 25 1 43201 REUS
TEL. 977 010 087

REGIDORIA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ
Denominació : Subvencions per a l’organització de Casals d’Estiu
LÍNIA D'ACCIÓ: CASALS D’ESTIU

Objectiu General

Foment Casals d’Estiu

Efectes

Promoure l’organització d’activitats d’estiu per part d’entitats de la ciutat
per fomentar la integració i la cohesió socials.

Centre gestor

Regidoria d’Educació

Aplicació pressupostària

30919-32630-489

Beneficiaris

Entitats que reuneixin els requisits establerts a les bases

Cost previsible

30.000,00 €

Indicadors

Nombre:
• Casals d’estiu
• Setmanes executades
• Capacitat màxima inscripcions setmanals
• Inscripcions setmanals executades
• Nombre d’infants
• Ús social escola
• Setmanes monitors d’integració

REGIDORIA DE L’ÀREA DE SALUT I CIUTADANIA
Denominació : Concurs Pintades Horitzontals
LÍNIA D'ACCIÓ: CONCURS D’ART PER A JOVES

Objectiu General

Concurs pintades horitzontals

Efectes

Acollir artistes a les diferents exposicions que es programin

Centre gestor

Regidoria de Joventut

Aplicació pressupostària

31029-33150-489

Beneficiaris

Persones/entitats que reuneixin els requisits establerts a les bases.

Cost previsible
Indicadors

2.400,00 €
•
•

•
•

Nombre de grups que es presenten al concurs
Qualitat de les propostes que es presenten
Nombre de persones que han votat a la votació popular
Públic que assisteix a les exposicions
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REGIDORIA DE L’ÀREA DE SALUT I CIUTADANIA
Denominació : Foment d’activitats d’interès juvenil
LÍNIA D'ACCIÓ: ACTIVITATS D’INTERÈS JUVENIL

Objectiu General

Foment activitats d’interès juvenil.

Efectes

Promoure activitats d’interès juvenil que fan les entitats de la ciutat.
Promoure el teixit associatiu de la ciutat i promoure que es realitzin
activitats per a joves a la ciutat.

Centre gestor

Regidoria de Joventut

Aplicació pressupostària

31029-33150-489

Beneficiaris

Persones/entitats que reuneixin els requisits establerts a les bases.

Cost previsible
Indicadors

10.000,00 €
•
•
•
•
•

Nombre de projectes que es presenten
Qualitat dels projectes
Innovació dels projectes presentats
Nombre de projectes oberts a la ciutat que beneficien als joves
Nombre de projectes consolidats d’entitats que promocionen el teixit
associatiu de la ciutat

REGIDORIA DE L’ÀREA DE SALUT I CIUTADANIA
Denominació : REUSSONA
LÍNIA D'ACCIÓ: CONCURS DE MUSICA PER A JOVES

Objectiu General

Concurs de musica per a joves

Efectes

Acollir artistes a les diferents exposicions que es programin

Centre gestor

Regidoria de Joventut

Aplicació pressupostària

31029-33110-489

Beneficiaris

Tot tipus de bandes, grups o solistes que s'englobin dins de qualsevol estil
de música (pop, rock, pop-rock, rock simfònic, cançó d'autor, jazz,
tradicional, hip hop, rap, noves músiques...), que reuneixin els següents
requisits:
- La mitjana d'edat dels integrants del grup no pot superar els 35 anys.
- Les bandes participants han de ser del Camp de Tarragona o de les Terres
de l’Ebre.

Cost previsible
Indicadors

3.000,00 €
•
•

•
•

Nombre de grups que es presenten al concurs
Qualitat de les propostes que es presenten
Nombre de persones que han votat a la votació popular
Públic que assisteix als concerts
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REGIDORIA DE L’ÀREA DE PARTICIPACIÓ, BON GOVERN I SERVEIS GENERALS
Denominació : Subvencions per a les entitas que portin a terme el foment de la solidaritat i cooperació al
desenvolupament a la ciutat
LÍNIA D'ACCIÓ: COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT

Objectiu General

Fomentar la solidaritat entre els pobles.

Efectes

Fomentar la solidaritat entre els pobles, l’ajuda humanitària en l’àmbit
internacional i la sensibilització vers les desigualtats nord-sud.

Centre gestor

Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals

Aplicació pressupostària

31037-23206-489

Beneficiaris

Persones/entitats que reuneixin els requisits establerts a les bases.

Cost previsible
Indicadors

23.000,00 €
•
•
•
•

Grau de consolidació del projecte.
Persones que se’n beneficien
Nombre de persones voluntàries que hi participen
Percentatge de recursos obtinguts per altres vies per finançar el projecte.

•

Grau d’implicació de les persones beneficiàries en el disseny, execució i
consolidació del projecte

REGIDORIA DE RELACIONS CÍVIQUES
Denominació : Subvencions per al foment de l’associacionisme i el desenvolupament de projectes de
moviment veïnal
LÍNIA D'ACCIÓ: RELACIONS CIUTADANES

Objectiu General

Fomentar l’associacionisme i desenvolupament de projectes de moviment
veïnal

Efectes

Fomentar projectes que impulsin les relacions cíviques i l’empoderament en
el territori i donar suport al funcionament, manteniment i millora del local
social a associacions l’objectiu de les quals sigui la participació ciutadana
dins el seu àmbit territorial que no puguin estar ubicades en un centre cívic
per la seva naturalesa i/o la seva situació territorial.

Centre gestor

Regidoria de Relacions Cíviques

Aplicació pressupostària

31036-92410-489

Beneficiaris

Persones jurídiques sense ànim de lucre de la ciutat i associacions de veïns i
veïnes que reuneixin els requisits establerts a les bases.

Cost previsible
Indicadors

77.000,00 €
•
•
•
•

•

Nombre d’activitats que es realitzen en el local.
Nombre de persones que passen pel local de manera setmanal.
Percentatge de despesa de funcionament i manteniment a càrrec dels
socis de l’entitat.
Nombre de projectes realitzats en col·laboració amb altres entitats.
Obres de millora i adequació del local realitzades anualment.
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REGIDORIA DE L’ÀREA DE CULTURA I POLÍTICA LINGÜISTICA (SERVEI BIBLIOTEQUES)
Denominació : Premi narrativa Ciutat de Reus “Diré el que em fuig”
LÍNIA D'ACCIÓ: PREMI NARRATIVA

Objectiu General

Fomentar i donar suport a la creació literària en català i dotar de prestigi als
creadors i creadores a partir del reconeixement públic del seu treball.

Efectes

Donar suport a la creació literària en català, afavorir la difusió de la lectura
en català i ratificar el compromís de la ciutat amb la cultura.

Centre gestor

Servei de Biblioteques

Aplicació pressupostària

31426-33212-489

Beneficiaris

Persones físiques majors d’edat en el moment de presentació de l’obra.

Cost previsible

10.000,00 €
•

Indicadors

Nombre participants al premi

REGIDORIA DE L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS I MEDI AMBIENT
Denominació : Premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus
LÍNIA D'ACCIÓ: PREMIS PEL MEDI AMBIENT

Objectiu General

Premis millors pràctiques mediambientals

Efectes

Reconeixement públic de les millors pràctiques mediambientals que les
empreses adherides a la iniciativa, d’acord amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (ODS), han posat en
marxa per reduir l’impacte ambiental negatiu de la seva activitat i
contribuir així a què el sistema productiu local transiti cap a un model de
producció circular i baix en carboni.

Centre gestor

Regidoria de Medi Ambient

Aplicació pressupostària

40335-17030-489

Beneficiaris

•

•
•

•

Empreses adherides a la iniciativa, que com a manifestació del
seu compromís amb el compliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), hagin implantat en el
periode 2020-2021 alguna bona practica que comporti reduir de
forma activa l'impacte ambiental negatiu dels seus processos,
productes i / o serveis.
Situades al terme municipal de Reus.
Estar adherides a la Plataforma Pcte pel Medi Ambient de Reus.
Que reuneixin demés requisits establerts a les bases.

Cost previsible

10.000,00 €

Indicadors

- Nombre de candidatures
- Nombre de categories en funció de la mida de l’empresa (microempresa,
petita empresa, mitjana i gran empresa)
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ORGANISME AUTÒNOM IMRC
Denominació : Subvencions per al foment de les activitats culturals, tradicionals i festives a la ciutat de
Reus.
LÍNIA D'ACCIÓ: FESTES I TRADICIONS

Objectiu General

Col·laborar en la realització d’activitats culturals, festives i tradicionals
a la ciutat de Reus

Efectes

Millorar la cohesió social de la ciutat. Promoure l’associacionisme
cultural, tradicional i festiu que potencia els serveis d’interès general.
Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació
cultural,tradicional i festiva.
Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat en l’àmbit
cultural,tradicional i festiu.
Possibilitar el creixement quantitatiu i/o qualitatiu de l’àmbit de la
cultura de la ciutat.

Centre gestor

IMRC

Aplicació pressupostària

31431-33415-489

Beneficiaris

Persones jurídiques inscrites indistintament al:
•

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de
Reus.

•

Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.

•

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Cost previsible

82.000,00 €

Indicadors

- Antiguitat de l’entitat
- Continuïtat del projecte
- Activitat complementària a la de l’IMRC
- Activitat per públic general/familiar
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ORGANISME AUTÒNOM IMRC
Denominació : PREMIS TRAPEZI
LÍNIA D'ACCIÓ: FOMENT ACTIVITATS CIRC

Objectiu General

Premi Experiències de Circ i Premi L’Art del Circ

Efectes

Donar visibilitat, a través de l’espai audiovisual i digital, a qualsevol
experiència vinculada al circ i que sigui, a més, una exploració sobre
com mostrar el circ a l’audiovisual.

Centre gestor

IMRC

Aplicació pressupostària

31431-33415-489

Beneficiaris

Qualsevol persona física major d’edat en el moment de presentació de
l’obra.

Cost previsible
Indicadors

4.000,00 €
•
•

Nombre de participants al premi per cadascuna de les categories
Nombre de col·laboracions entre creadors/es de circ i creadors/es
audiovisuals en la realització de les obres de les dues categories.
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B. ANNEX 2 : Subvencions en règim de concessió directa

REGIDORIA DE L’AREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
Beneficiari

NIF

Objecte

Partida
pressup.

IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió

Participació en activitats
ASSOCIACIO VOLUNTARIS
10203G43762525 i actes en coordinació
23.500,00 19.300,00 19.300,00
PROTECCIO CIVIL
13500-489
amb la Guardia Urbana
23.500,00 19.300,00 19.300,00

REGIDORIA DE L’AREA D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Beneficiari

NIF

Objecte

Partida
pressup.

IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió

FUNDACIO PRIVADA
GRESOL

G43675974 Premis Gaudí Gresol

2053943303-489

,00

7.300,00

7.300,00

APIR (Assoc.Empres.i
prop.Pol.Industrials Reus)

Millora dels serveis de
G55731301 les empreses dels
polígons de Reus

2053943303-489

4.300,00

4.500,00

4.500,00

Cambra de Comerç, Industria
Programa Estudi Radar
20539Q4373002G
i Navegació de Reus
Cambra
43303-489

7.500,00

7.500,00

7.500,00

11.800,00 19.300,00 19.300,00

REGIDORIA DE L’AREA D’ECONOMIA, CONEIXEMENT I HABITATGE
Beneficiari

NIF

Objecte

Partida
pressup.

IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió

Conveni col·laboració
que desenvolupa i
FUNDACIO PRIVADA REGO
20906137.960,30 137.960,30 137.960,30
G43498674 concreta compromisos
32763-489
(CESDA)
entre l’entitat i
Ajuntament
Activitats per dinamitzar
20906ASSOC. CLUSTER TIC
11.458,84 13.716,92 13.700,00
G55616833 el sector TIC i fomentar
43300-489
REUS
l’activ.econòmica TIC
Disposició d’habitatges
FUNDACIO PRIVADA
a la Borsa de Lloguer de 20906HABITAT 3 TERCER
G66428681
,00 1.963,31 4.667,40
l’Oficina d’Habitatge de 43300-489
SECTOR SOCIAL
l’Ajuntament
149.419,14 153.640,53 156.327,70
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REGIDORIA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Beneficiari

NIF

Objecte

Partida
pressup.

IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió

ASSOC. FAMILIARS
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTELECTUAL-TBC

G43036185

Banc Aliments – Gestió
Alimentària

3042296.000,00 78.000,00 83.000,00
23102-489

FUNDACIO MARE DE DEU
DE MISERICÒRDIA

Impuls accions per
donar atenció
residencial d’estada
G43458397
limitada i foment de
l’autonomia a persones
adultes necessitades

3042249.900,00 49.900,00 49.900,00
23121-489

ASSOC.FAMILIARS DE
MALALTS MENTALS DR.
FRANCESC TOSQUELLES

G43497783

Esport en Espais
Comunitaris

FUNDACIO PERE MATA
FUNDACIO PRIVADA

G43576206

Projecte «Banc d’Ajudes 3042246.343,30 47.643,89 47.650,00
Tècniques»
23124-489

Infants i families en situació
de desavantatge social per
poder accedir a les escoles
bressol
Infants de families en situació
de vulnerabilitat econòmica
i/o situacions de risc social
per al menor que assisteixen
a la Llar Infants «El Barrufet»

3042223124-489

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Projecte «T’ajudem a
créixer»

3042223106-489

9.787,33 11.118,50 10.000,00

Projecte «T’ajudem a
créixer»

3042223106-489

6.461,00

6.691,00

7.000,00

Nois i noies amb TEA/SA de
6 a 18 anys

Assistència a Casal
Aspi-Aspercamp

3042223106-489

0,00

2.940,00

2.940,00

Infants amb Trastorns de
l’Espectre Autista

Assistència a Casal
30422Estiu Adaptat: « A l’estiu
23106-489
Supera’t»

Infants de families en situació
de risc social

Assistència a Casals
Estiu (juny/juliol/agost)

3042223109-489

0,00 11.610,00 11.610,00

5.020,00 11.680,00 11.680,00
221.011,63 227.083,39 231.280,00
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REGIDORIA DE L’AREA D’EDUCACIÓ
IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió

Objecte

Partida
pressup.

FUNDACIO JAUME BOFILL G08241036 Projecte Magnet

3091932000-489

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Organització edició First 30919Lego League
32650-489

4.000,00

3.000,00

3.000,00

8.000,00

7.000,00

7.000,00

Beneficiari

FUNDACIÓ UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

NIF

G43581321

REGIDORIA DE L’AREA DE RELACIONS CIVIQUES
Beneficiari

FEDERACIO
D’ASSOCIACIONS DE
VEINS DE REUS

NIF

Objecte

Partida
pressup.

Col·laboració realització
conjunta projectes i
31036G43385780 activitats en diferents
92410-489
àmbits de l’actuació
municipal

IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

REGIDORIA DE L’AREA DE CULTURA I POLÍTICA LINGÜISTICA (CULTURA)
Beneficiari

NIF

Associació de Concerts de
Reus

G43077288

ASSOC. MUSICA
CREATIVA I ACTUAL

Objecte

Partida
pressup.

Organització de diversos 31425concerts durant l’any
33000-489

IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió
5.000,00

5.000,00

5.000,00

Organització de
G43133511 diferents festivals i
concerts durant l’any

3142516.000,00
33000-489

8.000,00

8.000,00

CAMERATA XXI

G43675487 Festival Accents

3142518.000,00 18.000,00 18.000,00
33000-489

Assoc. Voluntaris Protecció
Civil

G43762525

3142533000-489

1.500,00

2.000,00

2.000,00

CARRUTXA

Projectes vinculats a
l’activitat de recerca
31425G43847961
patrimonial fomentant la 33000-489
cultura

9.500,00

9.500,00

9.500,00

EMPENTA CULTURAL
ASSOC.C.

G55628291

7è edició Cicle pop, rock 31425i folk «Accents»
33000-489

3.000,00

4.000,00

4.000,00

Suport actes festius i
culturals

53.000,00 46.500,00 46.500,00
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REGIDORIA DE L’AREA DE CULTURA I POLÍTICA LINGÜISTICA (BIBLIOTEQUES)
Beneficiari

CENTRE DE LECTURA DE
REUS

NIF

Objecte

Partida
pressup.

IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió

Integració de la
biblioteca del Centre de
31426G43014604 Lectura a la xarxa de
110.013,67 110.013,67 110.013,67
33212-489
lectura pública de la
ciutat
110.013,67 110.013,67 110.013,67

REGIDORIA DE L’AREA DE RECURSOS HUMANS I MEDI AMBIENT
Beneficiari

NOU REFUGI BAIX CAMP

NIF

Objecte

Projecte de gestió de
G43654961 colònies urbanes
controlades de gats

Partida
pressup.

IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió

4033511.300,00
31130-489

0,00 11.300,00

11.300,00

,00 11.300,00

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
Beneficiari

NIF

Objecte

Partida
pressup.

IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió

Colla Castellera Xiquets de
Reus

G43103118 Diada Mercadal

3143117.200,00 13.487,66 14.000,00
33415-489

Colla Castellera Xiquets de
Reus

G43103118 Manteniment entitat

3143133415-489

8.798,29

8.798,29

8.798,29

Colla Gegantera de Reus

G43240886

Manteniment entitat,
sortides i inversions

3143133415-489

7.500,00

4.585,00

7.500,00

Ball de Diables

G43251123 Activitats culturals de foc

Assoc. Amics del Cavall

G43338797

Organització Tres
Tombs

3143124.700,00 24.700,00 24.700,00
33415-489
3143116.900,00
33415-489

Col·lectiu Reusenc Activitats
Manteniment entitat i
G43453935
Culturals
seu

3143133415-489

Federacio Reusenca
d’Associacions de Carnaval

G43526052

3143115.000,00
33415-489

Aula de Sons

G43592658 Curs música tradicional

Banda Simfonica de Reus

G43924463

Organització actes de
carnaval

6.500,00

16.900,00
6.500,00

6.500,00
15.000,00

3143133415-489

7.450,00

7.450,00

7.450,00

Activitats i manteniment
31431entitat
33415-489

9.500,00

9.500,00

9.500,00

113.548,29 75.020,95 110.348,29
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AGÈNCIA DE PROMOCIO DE LA CIUTAT
Beneficiari

NIF

Objecte

Partida
pressup.

CENTRE DE LECTURA DE
REUS

G43014604

Mantenir viu Concurs
Exposició de Roses

2136043200-489

UNIO BOTIGUERS REUS

G43044569

«Botigues al carrer» i
«Gaudim Reus 2021»

2136043262-489

Dinamitzar el comerç a
ASSOCIACIO EL TOMB DE
G55531982 la ciutat (botigues al
REUS
carrer, eines digitals)
Campanyes
ASSOCIACIO EL TOMB DE
promocionals
G55531982
REUS
restauració (Campanyes
promocionals)
Campanya de Nadal
«La tombola del
ASSOCIACIO EL TOMB DE
G55531982 tomb»(Projectes
REUS
dinamitzacio
establiments ciutat)
Campanya il·luminació
Cambra de Comerç, Industria
especial de Nadal a
Q4373002G
i Navegació de Reus
diferents carrers de la
ciutat.
Diverses entitats comercials
de Reus

Q4373002G

Campanyes BONS
REUS

IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió
4.000,00

4.000,00

15.000,00 15.000,00

2136022.000,00 25.000,00 25.000,00
43200-489
2136010.000,00 10.000,00 10.000,00
43200-489

2136010.000,00 10.000,00 10.000,00
43262-489

2136048.405,93 80.000,00 80.000,00
43200-489
21360163.920,00 652.500,00 200.000,00
43200-489
254.325,93 796.500,00 344.000,00
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SUBVENCIONS NOMINATIVES
REGIDORIA D’ESPORTS
Beneficiari

REUS DEPORTIU

NIF

G43013804

CLUB NATACIO REUS PLOMS G43024751
CLUB FUTBOL REDDIS

CONSELL ESPORTIU BAIX
CAMP

G43036953

G43058718

Objecte

Partida
pressup.

IMPORT
2020
2021
2022
Convocat Convocat Previsió

Instal·lacions i
21220programa social 34000-489

32.500,00 32.500,00

Instal·lacions i
21220programa social 34000-489
Organització
21220actes Centenari
34000-489
Club

32.500,00 32.500,00
6.000,00

Organització
Jocs Esportius
Escolars,
2122027.962,32 29.900,00
Programa
34000-489
Activa’t, Natació
Adaptada
55.000,00

CONSELL ESPORTIU BAIX
CAMP

CLUB TENNIS REUS
MONTEROLS
CLUB ESPORTIU COSTA
DAURADA
ASSOC. VOLUNTARIS
PROTECCIO CIVIL
PROMOEVENTS CLUB
ESPORTIU
CLUB TENNIS TAULA ELS
GANXETS
FUTBOL BASE REUS
FUNDACIO PRIVADA

G43058718

G43071596
G43202373
G43762525

G55539126

G55623359
G55754022

Despeses dels
tutors de joc
derivades de
l’organització
Olimpiada
Escolar
Instal·lacions i
programa social
Participació Lliga
estatal
Suport als actes
esportius
Organització
Volta Ciclista i
Trofeu Ferran i
cursa escoles
ciclisme
Participació Lliga
europea
Conveni marc
projecte futbol

2122015.647,90
34000-489

4.160,00

2122034000-489

2122034000-489
2122034000-489

10.000,00

3.400,00

5.947,20

2.500,00

3.400,00

3.400,00

6.600,00

7.500,00

5.000,00

6.000,00

21220211.297,82 260.551,30 110.000,00
34000-489
258.308,04 380.558,50 265.400,00
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