4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
4.2 Esports
4.2.1 Subvencions per a l’organització d’activitats esportives i/o de
promoció de l’esport
Tipologia del servei i objectius
Atorgament d’ajuts econòmics per a activitats esportives i de promoció de l’esport
organitzades per clubs, entitats o associacions esportives, esportistes i ajuntaments
de la comarca
Objectiu: foment de les entitats de l’Alt Penedès que organitzen activitats esportives
de caràcter públic

Dades 2021
Convocatòria deserta perquè no va haver cap sol·licitud

Pressupost 2021
0 € - Recursos propis

Aspectes a destacar 2021
Per causa de les restriccions de la covid19 no es van poder realitzar la majoria
d’activitats esportives i, tot i obrir la convocatòria de subvencions, no es va presentar
cap sol·licitud i la convocatòria va quedar deserta
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.2 Esports
4.2.2 Subvencions per a la participació en competicions i concursos fora
de l’estat espanyol
Tipologia del servei i objectius
Subvencions avaluables econòmicament que tenen com a objectiu donar suport a
les persones, les entitats i els centres educatius de l’Alt Penedès que participen en
competicions i concursos fora de l’estat espanyol, en l’àmbit esportiu, cultural i
acadèmic.
Aquestes subvencions tenen com a finalitat premiar l’esforç, el talent i les
aportacions a la millorar de la societat i promocionar la comarca de l’Alt Penedès a
través dels seus participants.

Dades 2021
3 subvencions atorgades

Pressupost 2021
6.000 € - recursos propis

Aspectes a destacar 2021
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.2 Esports
4.2.3 Torneig Comarcal de Futbol 7
Tipologia del servei i objectius
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitza anualment el Torneig de Futbol 7 Copa Penedès TV – Gran Premi Consell Comarcal (categoria infantil), amb la
col•laboració de Penedès TV i mitjançant l’Associació per la Promoció de l’Esport.
Els equips que hi participen estan formats per jugadors que representen el seu
municipi, nucli urbà o barri (no està obert a equips federats). Els municipis que no
disposen de jugadors suficients poden unir-se per formar un equip.
Objectius:
 Propiciar l’establiment de relacions socials intermunicipals a través de l’esport
 Aconseguir crear un lligam entre els pobles de la comarca
 Incrementar el sentiment de pertinença al municipi i a la comarca a través de
l’esport

Dades 2021
Per causa de les restriccions de la covid19 no es va poder realitzar el 13è Torneig
(Vilafranca del Penedès)

Pressupost 2021
0 € - Subvenció DIBA

Aspectes a destacar 2021
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