
MEMÒRIA 2009

ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI I ENSENYAMENTCAPÍTOL VI

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 391

CA
PÍ

TO
L 

V
I

CULTURA I  PATRIMONI HISTÒRIC

La gestió administrativa de Cultura i Patrimoni Històric ha realitzat durant l’any 2009 

els treballs següents:

gestió que s’estructura en tres parts que són, d’una banda, la tramitació administrativa 

general, que inclou la gestió de la contractació, convenis, cessió d’espais i altres; 

d’altra banda, la part comptable i pressupostària, i d’altra, l’assessorament jurídic i 

coordinació general en matèria administrativa de la gestió.

1. GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL

S’han instruït un total de 470 expedients administratius.

S’han tramitat 2.559 documents remesos des del registre general d’entrada i s’han 

registrat de sortida 1.486 documents.

• Contractació

S’han dut a terme la contractació dels serveis, subministraments i assistència, 

corresponents a totes les activitats organitzades següents:

- Lletres i premis literaris: Premis Literaris Ciutat de Tarragona; Primavera literària; 

Tardor literària; Escola de Lletres.

- Art i exposicions: Antic Ajuntament; Antiga Audiència; Pati Jaume I; vestíbul del 

Teatre Metropol; Tinglado 2; SCAN.

- Espectacles: Programacions estables de tardor, hivern i primavera; concerts de 

Nadal; Dia Internacional de la Dansa; Dia Internacional de la Música; Festivals 

d’Estiu; Kesse.

- Festes: Festival Internacional de Dixieland; Carnaval; nit de Sant Joan; Concurs 

Internacional de Focs Artificials; festivitat de Sant Magí; festivitat de Santa Tecla; 

Corpus; Programa DO Tarragona; Parc Infantil de Nadal.

-  Altres: XI edició del festival Tàrraco Viva; Estius a la fresca.

D’altra banda, s’han instruït, informat i tramitat els següents expedients corresponents 

a adjudicacions d’inversions del Patrimoni Històric:

- Excavacions arqueològiques “Ca la Garsa”
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- Excavacions arqueològiques “Camí de la Fonteta”

- Estudi excavació arqueològica basílica visigoda de l’Amfiteatre romà

- Inici projecte Tàrraco Ticket (informatització taquilles recintes històrics)

- Cobriment provisional restes arqueològiques “Ca la Garsa”

- Pont del Diable

- Adequació refugi antiaeri Palau Municipal

- Consolidació voltes canó Amfiteatre romà

- Adequació Casa Sefus

- Condicionament cuniculus de Tàrraco

- Adequació Casa Canals 

- Eliminació barreres arquitectòniques volta de la Tecleta

- Eliminació barreres arquitectòniques Casa Castellarnau

- Condicionament espais administratius Casa Castellarnau

- Senyalització exterior monuments

- Pla de senyalització monumental

- Dignificació de la fossa comuna del cementiri de Tarragona

- Punt informatiu històric Guerra Civil (Pretori)

- Restauració esgrafiats pla de Palau

- Restauració portal del Roser

- Projecte “Drenatge talús sud-oest espai monumental Amfiteatre romà”

- Projecte bàsic i d’execució dels jardins del carrer Vapor

- Megafonia sala actes Casa Canals

- Intervencions Amfiteatre romà: aixecament planimètric i neteja manual de la nova 

via romana localitzada recentment

- Instal·lació sistema d’alarma a l’antiga Tabacalera

- Treballs de conservació a l’antiga Tabacalera

- Treballs de conservació edificis monumentals

Tanmateix, s’han informat tots els projectes del Fons Estatal d’Inversions Local (FEIL).

- Convenis

S’han dut a terme la gestió administrativa de tots els convenis signats per 

l’Ajuntament i competència de Cultura i Patrimoni Històric següents:
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- CONVENIS CULTURALS: Agrupació d’Associacions de Setmana Santa; Agrupació 

Fotogràfica de Tarragona; Agrupació Portadors dels Nanos Vells; Agrupació 

Sardanista Tarragona Dansa; Anima’t Serveis Culturals (programació estable); 

Associació Cor Al·leluia; Associació Cor Ciutat de Tarragona; Associació de 

Músics de Tarragona (AMT); Associació Pessebrista de Tarragona; Ateneu de 

Tarragona; Autoritat Portuària; Ball de Bastons de Tarragona; Banda Unió Musical 

de Tarragona; Bases Projectes Dinamització Lingüística; BASF Española, SL; Cadena 

Ser –patrocini Santa Tecla; Casal Tarragoní; Catedral 2006-2010; Centre d’Estudis 

Històrics i Socials “Guillem Oliver”; Colla La Bota; Conjunt Orquestral Camerata 

XXI; Cooperativa Obrera Tarraconense (El Magatzem); Cor Gregal; Coral Augusta; 

Coral del Serrallo; Departament de Filologia Catalana; Editorial MIC – Santa 

Tecla; Esbart Dansaire de Tarragona; Escola de Lletres – Lourdes Malgrat; Esbart 

Santa Tecla; Espai Zero SCP; Festival Gai i Lèsbic de Barcelona; Gremi de Pagesos 

“Tres Tombs”; Inout Produccions; Joventuts Musicals; La Vaqueria: Nanos Nous; 

Oasi i Cossetània Edicions – Premi Literari Tinet; Pagès Editors, SL; Plan B Danza; 

Play Acció Cultural; Reial Societat Arqueològica Tarraconsense; restauració orgue 

catedral; Societat Catalana de Teatre Grecollatí; Societat Coral l’Ancora; Societat 

Cultural Mos Cantars; Trono Serveis Culturals, SL; URV – Cessió Camp de Mart – 

Aula de Teatre; VEGAP. 

- CONVENIS PATRIMONI HISTÒRIC: Ràdio 4; Associació Víctimes Repressió 

Franquista a Tarragona; Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del 

Camp de Tarragona; Associació Arxivers de Catalunya; Arquebisbat i ICAC; 

Associació Arxivers de Catalunya; Art Nouveau European Route (Ruta Europea del 

Modernisme); Associació Gremial de Fusters i Ebenistes i Similars de Tarragona; 

Josep Maria Recasens Comes; Sociedad Española de Estudios Clásicos; Centre 

d’Estudis Marítims i Activitats del Port de Tarragona; centres de Catalunya de 

l’UNED; Òmnium Cultural Tarragonès; ARCII; Xavier Allué Fernández; Federació 

Unió de Músics de Catalunya; Institut Ramon Muntaner; Institut Ramon Llull; 

Arquebisbat; Incasòl; Direcció General del Patrimoni Cultural, per a la restauració 

muralla (1% cultural); grup de música Txala; Associació de Restauració i Comerç del 

Serrallo; Associació Unió Botiguers Sant Pere i Sant Pau; URV; Associació de Músics 

de Tarragona; Associació Comerciants Via T; Associació Federació Comerç Cor de 

Tarragona; Associació de Venedors del Mercat Central; Associació Comerciants i 

Professionals de l’Avinguda de Catalunya; Associació Unió Botiguers Els Camps; 
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Associació Unió Botiguers Torreforta; Associació Comerciants Ponent; Associació 

Unió Botiguers Governador González; Associació Paradistes i Concessionaris 

Mercat Central; Associació Comerciants Cañelles; Associació Federació d’Unió de 

Botiguers de Tarragona; Associació Comerciants Campclar.

- Cessió d’espais

S’ha tramitat i gestionat la cessió dels espais municipals, la gestió dels quals 

correspon a Cultura i Patrimoni Històric: Centre Cultural el Pallol (Antiga Audiència); 

Teatre Metropol; Teatre Auditori Camp de Mart; Amfiteatre romà; Antic Ajuntament; 

Casa Castellarnau; Casa Canals; passeig Arqueològic; Pretori romà.

- Altres

- Convocatòries i bases. S’han tramitat les següents:

- Premis literaris any 2009: 19è Premi Ciutat de Tarragona de Novel·la Pin i Soler; 

19è Premi de Biografies, Autobiografies, Memòries i Dietaris Rovira i Virgili; 19è 

Premi de Poesia Comas i Maduell; 12è Premi de Narrativa Curta per Internet 

Tinet; 9è Premi de Traducció Vidal Alcover; 8è Premi de Cultura Popular Joan 

Amades.

- Política lingüística: 1r Premi a Projectes per Estendre l’Ús del Català a Tarragona; 

Ajuts a Entitats per a Projectes de Foment de l’Ús del Català a Tarragona.

- Premi Internacional de Composició Musical Tarragona – 2009.

- Beques i ajuts culturals per a 2009.

- Bases de la convocatòria del concurs de cartells de Carnaval 2009.

- Bases de la convocatòria del concurs de comparses de Carnaval 2009.

- Bases de la convocatòria del concurs de castells de focs 2009.

- Bases de la convocatòria del concurs DO.

- Concessió de distincions i honors:

- Diploma al mèrit cultural: Valentín Miserachs Grau (CP 21-12-2009).

- Medalla d’or de la ciutat: Cos de Bombers de Tarragona (CP 09-07-2009).

- Diploma al mèrit de serveis distingits: Carles Carcolé i Vidal (CP 25-02-2009) i 

Francesc Blanes (en tràmit).      

- Altres expedients destacats:

- Tramitació contractacions i gestions vàries Teatre Tarragona
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- Contractació diferents serveis Casa de la Festa

- Contractació diferents obres al Teatre Metropol

- Visites als recintes històrics:

Durant l’any 2009, un total de 576.291 persones han visitat els recintes històrics 

municipals, d’acord amb la següent distribució:

RECINTE VISITANTS % DEL TOTAL

AMFITEATRE ROMÀ 98.103 17,02%

CASA CASTELLARNAU 34.161 5,92%

CIRC – PRETORI ROMÀ 156.443 27,14%

FÒRUM DE LA COLÒNIA 22.859 3,96%

EL MÈDOL 7.700 1,34%

PASSEIG ARQUEOLÒGIC (MURALLES) 105.298 18,28%

VOLTES DEL PALLOL 125.699 21,82%

CASA CANALS 26.028 4,52%

Aquestes visites han suposat uns ingressos nets per a les arques municipals de 

374.400,80 €.

2. GESTIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
• S’han tramitat 2.164 factures corresponents a subministraments, serveis, obres i 

bestretes de caixa fixa d’acord amb la gestió del pressupost per a 2009.

• S’ha controlat el sistema d’ingressos per taquilles i s’han dut a terme les liquidacions 

corresponents.

• S’han tramitat íntegrament les subvencions per activitats culturals i de patrimoni 

històric davant altres administracions públiques, així com l’acceptació dels ajuts 

obtinguts.

Les subvencions obtingudes són les següents:

Generalitat Punt informatiu Guerra Civil  8.055 €

Generalitat Espais de la Memòria  74.202 €
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Generalitat Intervencions arqueològiques  9.492 €

Generalitat Estudi viabilitat consorci gestió patrimoni  60.000 € 

Generalitat Arts visuals 40.000 €

Generalitat Arts escèniques 125.000 €

Diputació Tarraco Viva  17.700 €  

Diputació Activitats culturals 34.500 €

Diputació Festival Dixieland 09 15.000 €

Tanmateix, durant l’any 2009, l’Ajuntament de Tarragona ha passat a formar part 

del projecte CULTURE del programa IG-MED-08-46 (Cités Unesco Laboratoires 

de Territoires Urbains), encàrrec al projecte cofinançat pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional – ERDF, que promou la cooperació transnacional en 

la part nord de la Mediterrània mitjançant el finançament de projectes de treball, 

l’objectiu del qual és identificar i compartir la governança transnacional mitjançant 

el desenvolupament d’una estratègia comuna per a la gestió dels centres històrics. 

L’aportació de la Unió Europea a Tarragona per a aquest projecte i per als exercicis 

2009-2011 és de 180.081,58 €.

3. PATRONATS I COMISSIONS

- Per delegació de la Secretaria General, s’assumeix la secretaria delegada de les 

següents comissions i patronats: Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea de 

Cultura, Patrimoni i Ensenyament; Comissió de treball de la Cavalcada de reis; 

Comissió assessora sobre el Seguici Popular de Tarragona; Comissió seleccionadora 

de les sales d’exposicions municipals; Comissió consultiva de Carnaval; Comissió 

municipal de castells; Consell de participació d’assessorament del municipi sobre 

estratègies en matèria de Modernisme a Tarragona.

Per altra banda també s’assumeix la secretaria dels concursos i jurats de les activitats 

organitzades per l’Àrea.

4. ALTRES SERVEIS QUE ES PRESTEN

- SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (SPLAT)

El Servei de Política Lingüística es va crear el març de 2008 amb l’objectiu de 

promoure l’ús del català a Tarragona i de consolidar el català com a llengua de 
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treball a l’Ajuntament i com a llengua de relació amb la ciutadania. Disposa d’una 

tècnica de normalització lingüística.

Assessorament lingüístic

- Sessions de formació en llengua catalana avançada per a empleats i empleades de 

l’Ajuntament. Tallers presencials i via intranet.

- Edició del butlletí electrònic quinzenal Apunts de Llengua.

- Edició del document “Criteris de redacció i estil” de l’Ajuntament de Tarragona per 

fixar els criteris lingüístics municipals.

- Correcció dels documents municipals que han de tenir projecció pública.

- Servei de consultes lingüístiques.

Dinamització lingüística

- Adhesió de l’Ajuntament com a soci protector de La Bressola (escoles catalanes a la 

Catalunya Nord).

- Exposició “La Bressola i la Catalunya Nord, unes escoles per a un país” a la Casa 

Canals.

- Implementació de plans de millora lingüística (Indexplà) a diverses unitats municipals: 

EMMCT, Guàrdia Urbana i EMT, en col·laboració amb el Centre de Normalització 

Lingüística de Tarragona (CNLT).

- Tallers de foment de l’ús del català entre infants i monitors d’educació en el lleure, en 

col·laboració amb la Fundació En Xarxa.

- Col·laboració en el programa de televisió i en la publicació mensual del Club dels 

Tarraconins amb secció “Saps què vol dir?”.

- Edició de l’adhesiu “Ei, que jo vaig dins!” per advertir de la presència d’infants 

dintre dels cotxes.

- Concurs lingüístic “Si l’encerto, l’endevino” al Mercat Central de Tarragona i al 

Mercat de Torreforta, conjuntament amb el CNLT, ESPIMSA i l’Associació de 

Venedors del Mercat Central de Tarragona i l’Associació de Venedors del Mercat 

Central de Torreforta. 

- Col·laboració en la campanya “Oberts al català” per fomentar l’ús del català al 

comerç, promoguda per la Confederació de Comerç de Catalunya amb el suport del 

Centre de Normalització Lingüística de Tarragona.

- Edició de postals amb vocabularis visuals per als turistes, amb la col·laboració de la 

Plataforma per la Llengua i el Patronat Municipal de Turisme.
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- Actuacions de difusió del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a 

l’Ajuntament de Tarragona (RULC).

- Convocatòria del I Premi a Projectes per Estendre l’Ús del Català a Tarragona.

- Convocatòria d’ajuts a entitats per a projectes de foment de l’ús del català.

- Recollida de firmes de suport a la ILP Televisió Sense Fronteres perquè es vegi TVC 

al País Valencià, després que l’Ajuntament de Tarragona s’adherís a la campanya. 

- Col·laboració en la Fira de productes etiquetats en català, organitzada per 

l’Associació de Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC), amb el suport 

d’ESPIMSA.

- Col·laboració en l’exposició “Etiqueta en català”, organitzada per l’ADEC al Palau 

de Congressos.

- Estand “Una ruta per les llengües i els jocs tradicionals” al Parc de Nadal de 

Tarragona, amb la col·laboració d’Òmnium Cultural.

BIBLIOTECA-HEMEROTECA MUNICIPAL

- GESTIÓ DEL PATRIMONI

Nous fons ingressats: 

Nombre de monografies ingressades durant el 2009: 174 

Provenen d’intercanvi o donació

Total a 31.12.2009: 8.501

Nombre de cartells catalogats durant el 2009 : 106

Total a 31.12.2009: 3.205

Nombre total de diaris i revistes a 31.12.2009: 517

Es comptabilitzen el nombre de capçaleres però no el nombre anual d’exemplars 

incorporats d’una mateixa publicació periòdica.

Nombre d’articles de diaris, llibres o revistes incorporats a la base de dades durant 

2009: 1.664

Total a 31.12.2009: 19.150   

- Conservació del patrimoni
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- Digitalització de fons

S’han digitalitzat 48.447 pàgines des dels originals en paper que corresponen a les 

capçaleres: El Analizador Tarraconense (1823); El Vigilante Tarraconense (1823); 

El Tarraconense (1838); El Faro del Francolí (1844-1846); La Prensa Libre (1868); 

El Bloque (1929); El Temps (1929); Dilluns (1933); Atalaya (1902-1904); Diario 

Mercantil Político y Militar (1814); La Ceda (1935); El Heraldo Republicano de la 

Provincia de Tarragona (1932); El Sufragio (1884-1885); El Eco de la Provincia 

(1885-1886); El Gubernamental (1886-1887) i El Restaurador (1886); El Mercantil 

(1887-1892): La Provincia (1889-1891); Tarragona Federal (1914-1931); Diario 

Mercantil de Avisos y Noticias (1856-1859); Renovació (1914-1919); Catalunya 

Nova (1907-1913); La Tarde (1927-1930); Tarragona (1920-1926); La Voz de la 

Provincia (1930-1931); La Provincia de Tarragona (1887-1889).

A finals de 2009 s’ha penjat al servidor de l’Ajuntament tota la premsa periòdica 

digitalitzada. Representa més de 188.000 planes digitalitzades d’un total de 46 

capçaleres del segle XIX i fins al primer terç del segle XX.

• Enquadernació

Enquadernació dels diaris: Diari de Tarragona, El Punt i Més Tarragona del 2008.

• SERVEI DE CONSULTA

- Usuaris

- Total d’usuaris:  2.426

- Consultes per correu electrònic i telèfon:   223

- Consultes presencials:  

Biblioteca:   421 

Hemeroteca:  691

- Usuaris sense servei, PC i altres:  524

- Visites guiades concertades:  567 

El total d’usuaris ha incrementat en gairebé un 20% respecte a l’any 2008. El major 

increment ha estat en el servei que s’ofereix de visites comentades i adaptades als 

grups d’estudiants que ha passat de 225 a 567.
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• Cessió de documentació

- Anna I. Serra imatges de gravats per a la publicació de la seva tesi doctoral (Exp. 

38/09)

- Agrupació d’Associacions de Setmana Santa, imatges dels opuscles de Setmana 

Santa dels anys 1930, 1944 i 1945 (Exp. 54/09)

- Arxiu Històric de Tarragona, imatges per a l’exposició commemorativa del 75è 

aniversari de Ràdio Tarragona (Exp. 139/09)

- Jordi Bertran material gràfic per al llibre Els armats de Tarragona (Exp. 117/09)

- Arxiu Històric Ciutat de Tarragona imatges de portades de diaris per a la publicació 

i exposició “La represa democràtica. 30 anys d’eleccions municipals a Tarragona”

• Informes i col·laboracions

- Col·laboració amb el Departament de Comunicació en l’elaboració del tesaurus de la 

Tarracowiki.

- Selecció d’imatges per al volum dedicat a la Tarragona del segle XIX de la Història 

de Tarragona que publica l’editorial Pagès.

- Informe sobre les necessitats de la BHMT per al Pla d’equipaments culturals.

- Entrevista per al projecte “Dones de Tabacalera: un temps i uns espais de memòria” 

realitzada a M. Elena Virgili per M. Jesús Pinto. Recerca d’imatges i documents per 

al mateix projecte.

- Transferència al Servei d’Arxiu i Documentació Municipal: 

- 853 imatges en paper dels festivals de Tarragona entre 1981 i 1984

- 1.143 plaques de vidre estereoscòpiques procedents del Fons Santiago Gramunt i 

una còpia digital de les 561 plaques digitalitzades.

• DIFUSIÓ

• Publicacions

- El Diario Español: 70 anys de la seva aparició. A Diari de Tarragona, 17.01.2009, 

pàg. 21.

- Pròleg del llibre: La dècada gloriosa de la boxa a Tarragona 1940-1950, de Jaume 

Gómez Travé.

- Quan la mort venia del cel. Memòria dels bombardejos sobre Tarragona (1937-

1939). Lluís de Salvador i Andrés. Edició a cura de M. Elena Virgili i Montse R. 

Sans. Cossetània, 2009.
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- “Fent una mica de memòria”. Dins: Miscel·lània en homenatge al Dr. Lluís Navarro 

Miralles Magister Dilectus. Reconeixement al mestratge d’un acadèmic honest i 

compromès. Arola, 2009

• Visites guiades 

- 59 alumnes d’Història de la URV 

- 174 alumnes de segon d’ESO de l’IES Martí i Franquès 

- 4 alumnes de Comunicació de la URV (realitzen una visita per tal d’obtenir 

informació del funcionament, recursos, etc. de la biblioteca per poder exposar als 

seus companys)

- 330 alumnes de Pedagogia de la URV 

Com a resultat d’aquestes visites hem vist incrementat el nombre d’estudiants que 

venen a realitzar treballs de recerca o investigació.

• ALTRES ACTIVITATS

- Simulacre d’incendi

Bombers especialitzats en incendis en béns patrimonials fan un simulacre a l’edifici 

de l’Antic Ajuntament el mes de maig. S’aprofita per informar el personal de les 

mesures d’actuació en cas d’emergència. El personal de la Biblioteca participa 

activament en l’evacuació de l’edifici.

• VALORACIÓ 

- Fons Lluís de Salvador

El 3 de juny de 2009 es presenta el llibre: Quan la mort venia del cel. Memòria dels 

bombardejos sobre Tarragona 1937-1939. Publicat per Cossetània dins la col·lecció 

“Memòria del segle XX”. 

 

- Catalogació del Llegat Gramunt

S’ha continuat la catalogació del Llegat Gramunt però no s’ha pogut enllestir.

- Cercador Pandora

S’ha procedit a penjar la premsa digitalitzada al servidor de l’Ajuntament. Problemes 

aliens al servei han endarrerit el procés però des del mes de gener de 2010 ja es pot 

consultar a Internet.
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- Lloc web

La BHMT ja disposa d’un espai propi dins el web de l’Ajuntament. S’hi han introduït 

els continguts bàsics d’informació del servei, els fons i, en els casos en què ha estat 

possible, els PDF de les publicacions pròpies.

• PLA D’EQUIPAMENTS CULTURALS I CANDIDATURA DE TARRAGONA A CAPITAL 

EUROPEA DE LA CULTURA 2016

Des d’aquesta unitat, conceptualment conjunta dels departaments de Cultura i de 

Patrimoni, adscrita funcionalment al Departament de Patrimoni, es duen a terme 

bàsicament les actuacions relatives a la confecció del Pla d’equipaments culturals 

(PECUT) i a la candidatura Tarragona 2016, a part d’altres treballs, bàsicament 

d’assessorament a les conselleres de Cultura i de Patrimoni. A continuació es 

detallen les principals actuacions en els dos àmbits prioritaris.

- Pla d’equipaments culturals (PECUT)

S’han coordinat tots els treballs de recollida de dades i de redacció del Pla 

d’equipaments culturals de Tarragona. Aquesta actuació ha comportat la 

coordinació, bàsicament, de les conselleries de Cultura i de Patrimoni; però també 

de les de Promoció Econòmica i Estratègies de Ciutat, Urbanisme, Joventut, Serveis 

Socials i Empreses, Formació, Ocupació i Consum. La redacció del pla s’ha realitzat 

coordinadament amb la Generalitat de Catalunya, per tal que aquest pla segueixi 

les pautes del PECCat. D’aquesta manera, el pla local de Tarragona constituirà 

un pla pilot extrapolable a altres localitats. La redacció material del pla ha anat 

a càrrec de l’empresa Artimetria. Després de diverses versions del document, la 

darrera és de novembre de 2009 i està a l’espera de ser aprovat a començaments 

de 2010.

- Candidatura Tarragona 2016

Principals actuacions:

Imatge: El maig de 2009 es posa en funcionament la nova seu de l’oficina, a la 

rehabilitada Casa Sefus, al nucli històric de la ciutat.

Patrocini: Entre les empreses que patrocinen la candidatura s’hi afegeixen Els Fruits 

Saborosos i Tarraco Plano. També patrocinen la candidatura alguns mitjans de 

comunicació, com Tarragona Ràdio o Ràdio 4.
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Adhesions: S’inicia una intensa campanya per recollir adhesions en tots els fronts. 

Destaca l’augment d’adhesions individuals, que passa de vora les 5.000 a final 

del 2008 a quasi 20.000 a final del 2009. També continua l’adhesió institucional i 

d’entitats.

Voluntariat: El voluntariat és un dels instruments bàsics de treball de la candidatura. 

Ha protagonitzat diferents esdeveniments durant el 2009 com ara la I Trobada 

de Voluntaris, el 21 de maig; “Fes tremolar Tarragona”, el 10 de setembre de 

2009, etc. Han col·laborat molt activament en la recollida d’adhesions i difusió 

d’informació de la candidatura en fires, concerts...

Projecció internacional:

- El 17 d’abril de 2009 se signa un conveni amb l’Institut Ramon Llull, pel qual aquest 

organisme es compromet a difondre la candidatura per tot Europa.

- El 22 de setembre de 2009 les ciutats agermanades d’Avinyó, Orleans, Stafford, 

Klagenfurt, Pompeia, l’Alguer i Pancevo signen un manifest de suport a Tarragona 

2016.

Resum d’adhesions i suports rebuts fins al desembre de 2009:

Adhesions individuals: 20.000 persones.

Votacions al web de l’ACCCEC: 117.497 vots.

Voluntaris: 1.092.

Adhesions institucionals: 560 entre ajuntaments de Catalunya (516), diputacions (4), 

consells comarcals i altres.

Entitats adherides: 220.

Principals entitats culturals i socials adherides: Institut d’Estudis Catalans, Institut 

Ramon Llull, Institut Ramon Muntaner, Federació Unió de Músics de Catalunya, etc.

Acords amb mitjans de comunicació: Tarragona Ràdio, Ràdio 4.

Convenis de col·laboració: Federació d’Unió de Botiguers de Tarragona (FUBT), Unió 

de Botiguers de Torreforta, Associació Comerciants Ponent, Associació de Comerciants 

Canyelles, Unió de Botiguers Governador González, Unió de Botiguers Els Camps, 

Associació de Comerciants La VIA T, Associació de Comerciants i Professionals de 
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l’avinguda de Catalunya, Associació de Paradistes i Concessionaris de Mercat Central, 

Associació de Venedors de Mercat Central, Federació Comerç Cor de Tarragona, 

Associació de Comerciants Campclar, Associació de Músics de Tarragona, Federació 

Unió de Músics de Catalunya, centres de la UNED a Catalunya, Associació de 

Relacions Culturals Catalunya–Israel.

Altres acords de promoció: Empresa Els Fruits Saborosos, Melmelada de Taronja 

Amarga, Tarraco Plano.
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En data 19 de novembre de 2007 el Consell Plenari Municipal va aprovar inicialment 

els sistema de gestió, els estatuts i la constitució de l’Institut Municipal d’Educació de 

Tarragona, i en data 12 de desembre de 2008 es va aprovar definitivament.

A mitjan desembre de 2008, es fa efectiu el canvi de l’Institut de les dependències 

municipals de la plaça de la Font a la nova ubicació al carrer de Ramón y Cajal, 70 

(edifici del Convent de Santa Clara). L’any 2009 ha estat, doncs, un any d’ajustament 

i adequació, no només a les noves instal·lacions i ubicació, sinó també a la nova 

forma d’organització i funcionament, objectiu que s’ha assolit plenament i amb tota 

normalitat.

• ÒRGANS DE GOVERN I DE PARTICIPACIÓ

- El Consell Rector

El Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació ha estat convocat en tres 

ocasions. En data 16 de gener de 2009, per, entre d’altres, acordar i ratificar 

la plantilla, relació de llocs de treball i organigrama, aprovats definitivament per 

l’Ajuntament en Ple en data 23 de desembre de 2008; en data 4 de juny del 2009, 

per, entre d’altres, aprovar el calendari de preinscripció i matrícula, els criteris de 

baremació i admissió, l’oferta de places vacants referents a tots els ensenyaments 

municipals: Escola Municipal de Música, ensenyament d’adults i llars d’infants 

municipals, i en data 6 de novembre de 2009, per, entre d’altres, aprovar la 

programació de l’IMET curs 2009-2010.

- Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal, òrgan de participació i assessorament, ha estat 

convocat en tres sessions plenàries, en data 12 de febrer, 17 de juny i 10 de 

desembre de 2009, i en dues reunions de la Comissió Permanent, en dates 7 de 

maig i 26 de novembre del 2009.

- Consell Municipal dels Infants

En data 14 de maig del 2009 es va celebrar l’acte de constitució del Consell 

Municipal dels Infants i en data 10 de juny es va celebrar el primer plenari del 

Consell Municipal dels Infants.
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- Reunió dels representants municipals als consells escolars de centre

En data 3 de novembre de 2009, es va convocar a tots els representants municipals 

als consells escolars de centre a una jornada de treball, formació i reflexió que va tenir 

lloc a les instal·lacions de l’IMET.

• SERVEIS GENERALS

S’han promogut i tramitat 312 expedients. S’han registrat 991 documents d’entrada i 

1.990 de sortida.

- Transports activitats pedagògiques de les escoles del municipi

Activitat encaminada a facilitar als alumnes de 0 anys a 4t de primària (Cicle Mitjà) 

el fet de poder participar en totes aquelles activitats educatives i culturals, transversals 

i complementàries del currículum i que s’ofereixen a la ciutat, per la qual cosa 

se’ls facilita transport discrecional. Aquest any, ha implicat un total de 376 viatges 

(autobusos), amb un desplaçament total de 20.677 alumnes i un cost de 44.833,01 €.

Per altra part, als alumnes de Cicle Superior de Primària i als alumnes dels instituts 

se’ls facilita, a través dels centres, els abonaments corresponents per aquests trasllats 

però en transport públic, en tant que acte educatiu de l’ús del transport públic. Ha 

suposat l’adquisició de 1.260 abonaments i el trasllats de 15.774 alumnes o viatges, 

amb un import de 5.431,50 €.

- Ús social de les instal·lacions dels centres docents

Al llarg d’aquest any s’han tramitat 19 sol·licituds de diferents entitats per l’ús de 15 

centres docents públics. Per altra part, a les instal·lacions de l’IMET, s’hi han realitzat 

290 activitats diferents i per diverses entitats ciutadanes i municipals. Aquest ús ha 

estat tant de la Sala d’Actes com d’altres espais de reunions i de les aules. Així mateix, 

al llarg d’aquest any, a les instal·lacions de l’IMET, s’hi han realitzat les següents 

exposicions: plans educatius d’entorn (mes de maig); “Tens una idea de negoci? Fes-la 

realitat”, campanya per a la creació d’empreses, i “El canvi climàtic” (mes d’octubre, 

organitzada pel Departament de Relacions Ciutadanes).

- Col·laboració de l’IMET en les festes i activitats dels centres docents

S’han tramitat les següents peticions: 36 peticions a la brigada per a empostissats; 

48 peticions de megafonia; 12 peticions per a tanques i altres elements per a 

activitats esportives obertes.
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- Manteniment i conservació i obres ram i inversions

- Manteniment i conservació ordinari

A través del programa IMAM, s’han rebut 2.091 sol·licituds de petites reparacions 

referents al manteniment i conservació ordinaris dels centres docents públics de la 

ciutat. D’aquestes 2.091 sol·licituds, segons el mateix programa, l’execució ha estat 

la següent: de forma directa 1.597, és a dir, el 76,37% del total; de la resta 262, 

han estat derivades a l’IMET, per a la seva execució, ja que s’ha considerat que 

sobrepassen el concepte de manteniment i conservació que es preveu en el plec de 

condicions que regula el contracte.

En el manteniment i conservació dels centres docents públics i municipals es 

preveu també la neteja de tots els edificis, mitjançant un contracte que ascendeix a 

1.282.000,00 € anuals. 

Aquest servei està subjecte a una valoració de qualitat mitjançant enquesta. Aquest 

any s’ha passat l’enquesta a 18 centres i el resultat ha estat que la mitjana de 

satisfacció dels usuaris és de 3,29 sobre un total de 5. 

Per últim, una altra competència directa és la vigilància dels centres docents públics 

i municipals, que sumen un total de 31 edificis, i que es porta a terme amb una 

plantilla de 72.

 

- Obres ram (remodelació, ampliació i millora)

El total invertit en aquest concepte durant l’any és de 418.616,78 € i la distribució, 

de forma general, ha estat la següent: execució de les 262 actuacions anteriors, que 

ha significat l’elaboració de 15 decrets i un import total de 244.681,40 €, i altres 

actuacions a diferents centres que ascendeix a un total de 173.935,38 €.

- Obres inversions

- Durant aquest any s’han portat a terme i executat totalment les següents obres 

d’inversions: Llar d’Infants Municipal Cèsar August, per un import total de 

1.412.159,51 €; remodelació,ampliació i millora de la Llar d’Infants Municipal El 

Ninot, per un import total de 513.555,42 €; remodelació,ampliació i millora de la Llar 

d’Infants Municipal de Bonavista, per un import total del 647.131,13 €.
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• Convenis i subvencions

- Convenis: 

S’han tramitat els següents convenis amb els següents organismes o administracions: 

Unitat d’Escolarització Compartida (la Generalitat subvenciona fins a 12 alumnes a 

555,00 € per cada alumne); plans de transició al treball (conveni sense derivació 

econòmica); Pla educatiu d’entorn (addenda econòmica); conveni de col·laboració 

entre l’IES Vidal i Barraquer i l’Ajuntament (pràctiques a les llars d’infants 

municipals); agència nacional espanyola del PAP. Comenius Regio 2009 (realització 

d’una visita preparatòria / seminari de contacte, en el marc del programa sectorial 

Comenius, que tindrà lloc en el centre educatiu Roskilde Gimnasium (Roskilde, 

Dinamarca), entre els dies 22 i 26 de gener de 2010, ambdós inclosos); Universitat 

Rovira i Virgili de Tarragona (conveni de col·laboració entre el centre de Formació 

Permanent de la Fundació URV i l’Ajuntament de Tarragona per a la realització 

de pràctiques formatives a la Llar d’Infants El Ninot); associació per a l’estudi i 

l’ensenyament de la clínica de la infància i l’adolescència PSIJÈ; Elit Internacional 

(conveni amb Elit Internacional–IMET (utilització de sales per realitzar cursos de 

llengua espanyola i cultural de Catalunya a estudiants estrangers durant els mesos 

de juliol i agost de 2009; URV (acord marc de col·laboració amb la URV per a la 

creació i desenvolupament del Campus de Excel·lència Internacional Catalunya Sud 

(CEICS); conveni amb la URV per al Pràcticum de Pedagogia Musical; realització 

de pràctiques dels alumnes de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de 

la URV; conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la Universitat 

Rovira i Virgili de beques per a Doctorat i Màster; conveni amb la Generalitat de 

Catalunya per a la formació pràctica en centres de treball (llars d’infants municipals) 

al curs 09-10; conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC), per a la implantació del centre de suport del Tarragonès a la seu de l’IMET.

- Subvencions:

Amb la Generalitat: subvencions corresponents a Unitat Escolarització Compartida, 

plans educatius d’entorn, escolarització per a famílies desfavorides amb infants 

de 0 a 3 anys, ensenyament permanent d’adults, Escola Municipal de Música, 

sosteniment de les llars d’infants municipals i Oficina Municipal d’Escolarització.
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Amb el Consell Comarcal: subvencions corresponents a sosteniment de les activitats 

de plàstica a les escoles, ensenyament permanent d’adults, música a les escoles, 

beques de menjador per les llars d’Infants municipals i plaques solars als centres 

docents públics. 

Amb la Diputació de Tarragona: subvenció corresponent al sosteniment de l’activitat 

de teatre a les escoles.

• PARTICIPACIÓ

- Projecte Educatiu de Ciutat

- Instal·lació de les planes web al web municipal

S’ha realitzat el procés de trasllat de les pàgines web al servidor de l’Ajuntament des 

del l@te - Laboratori d’Aplicacions Telemàtiques per a l’Educació de la Universitat 

Rovira i Virgili –(URV), a qui s’agraeix la col·laboració en l’assessorament, creació, 

disseny i allotjament. 

S’han instal·lat al servidor municipal les pàgines web del Projecte Educatiu de 

Ciutat (PEC) i de les Jornades del PEC, Consell Escolar Municipal (CEM), l’Agenda 

21 escolar, Dossier d’Activitats Pedagògiques (DAP) i mapa de recursos educatius 

(entitats i equipaments) de Tarragona. 

- Assistència del PEC de Tarragona a la trobada de la Red Estatal de Ciudades 

Educadoras (RECE) a Granollers (abril 2009).

- Participació del Projecte Educatiu de Ciutat al Congrés de la Facultat de Ciències de 

l’Educació i Psicologia: l’Educació Avui. 

• Consell Escolar Municipal (CEM)

Aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), la qual desenvolupa al 

màxim les competències de l’Estatut en matèria educativa; organització de la 

jornada: Ciutat Educadora i Programes Europeus d’Educació, el dia 23 de maig; 

“La maternitat d’Elna”: s’ha col·laborat en la convocatòria i la visita el dia 20 de 
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novembre de diverses escoles a l’exposició i conferència impartida per Assumpta 

Montellà autora del llibre La Maternitat d’Elna, bressol de l’exili. 1939-1944. 

• Consell Municipal d’Infants

El Consell Municipal dels Infants de Tarragona es va constituir en sessió plenària 

el 14 de maig de 2009 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Tarragona, com 

un òrgan de participació dels infants entre 9 i 12 anys de la ciutat. El nombre 

d’alumnes de cinquè i sisè que han participat en el procés de formació, elecció 

i preparació de propostes han estat aproximadament de més de 480 alumnes 

de Tarragona. El nombre de centres participants són: Escola El Miracle, Escola 

Pràctiques, Escola Saavedra, Escola Bonavista, Escola Campclar, Escola Riu Clar, 

Col·legi Roig, Col·legi El Carme, Col·legi Sagrat Cor i Col·legi Sant Pau.

• Representants municipals als consells escolars de centre

Els consells escolars de centres són òrgans de participació de la comunitat educativa 

en el govern dels centres docents, amb funcions en l’àmbit de la programació 

general i en el seguiment de l’avaluació de les seves activitats. L’Ajuntament de 

Tarragona ha nomenat els representats municipals que durant aquesta legislatura 

formaran part dels òrgans dels centres aporten la representació de l’Administració 

local. El nombre de representants total ha estat de 63, distribuïts als diferents centres 

de la ciutat: 39 representants (públics), 15 representats (privats) i 9 representants 

(llars d’infants).

• SEVEIS EDUCATIUS

- Llars d’infants municipals

Aquesta memòria recull les dades corresponents al curs 2008–2009 de les llars 

d’infants: El Ninot, El Miracle, El Serrallo, La Taronja, Sant Salvador, Arrabassada, 

Sant Pere i Sant Pau, Bonavista i Cèsar August, així com d’altres activitats 

relacionades amb la primera infància.

- Oferta
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El nombre de places existents en aquest curs 08–09 és el següent: 

Nom del centre Oferta de places 08 – 09

 nadons 1 a 2 anys 2 a 3 anys Total

Llar d’Infants El Ninot --- 39 60 99

Llar d’Infants La Taronja --- 13 20 33

Llar d’Infants El Miracle --- 13 40 53

Llar d’Infants Sant Salvador --- 13 40 53

Llar d’Infants El Serrallo --- 13 40 53

Llar d’Infants Arrabassada 8 26 40 74

Llar d’Infants Sant Pere i Sant Pau 8 26 60  94

Llar d’Infants Bonavista 8 26 40 74

Llar d’Infants Cèsar August 8 26 60  94

TOTAL     627

• Dades de preinscripció i matrícula
El procés de preinscripció i matrícula de les llars d’infants es va dur a terme des de 
l’IMET. Aquest és el primer curs que les competències en matèria de preinscripció i 
matrícula a les llars d’infants són transferides a l’Ajuntament des del Departament 
d’Educació. Les llars d’infants que participen en aquest procés són: LI públiques 
(La Baldufa, El Ninot, La Taronja, El Miracle, El Serrallo, Sant Pere i Sant Pau, Sant 
Salvador, Bonavista, Arrabassada i Cèsar August) i LI privades-subvencionades 
(M. de Déu del Carme, La Salle Torreforta, Sagrat Cor de Jesús, Sant Domènec de 
Guzmán, Bonavista. Joan XXIII i Sant Pau).

El procés de preinscripció i matrícula està directament relacionat amb dos aspectes 
treballats aquest curs: aprovació del calendari de preinscripció i matrícula i 
especialment dels criteris de baremació, i posada a punt d’un programa informàtic 
que faciliti la gestió a tots els centres i a la Comissió de Preinscripció i Matrícula de 
les llars d’infants. 

- Jornades de portes obertes
Totes les LI municipals van organitzar i programar jornades de portes obertes. Les 
famílies tenen l’oportunitat d’atansar-se als centres, visitar-los i rebre informació 
sobre tot allò que els interessa. 
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- Programació dels centres 
Cada centre elabora anualment les seves programacions, entre les quals tenen 
especial rellevància les de festes tradicionals (la Castanyada, el Tió i els Reis, la 
mona, Sant Jordi, festa de final de curs...). 

- Servei de menjador
Dins de les activitats del centre té molta rellevància el servei de menjador, que es 
presta a totes les llars d’infants i la mitjana d’ocupació del servei és entre el 66% i 
el 75%. 

- Activitats adreçades a les famílies
Són tot un seguit d’iniciatives programades i que es duen a terme a les diferents 
llars d’infants, però que impliquen la participació directa de les famílies o s’adrecen 
a elles i estan directament relacionades amb el Projecte Educatiu de Centre; 
destaquem les següents:

- Equip psicopedagògic
Des del mes de març de 2006 va començar la tasca d’assessorament 
psicopedagògic a les llars d’infants municipals de Tarragona. S’intervé en els 
següents àmbits: infants, famílies, educadors/es, coordinació amb altres institucions: 
EAP, ICASS, ONA, etc.

- Enquestes de satisfacció de famílies i usuaris
Es van passar als vuit centres existents, entre el 24 de febrer i el 13 de març, 
i van ésser recollides a partir d’aquesta data. Prèviament es va fer una reunió 
preparatòria amb les directores i es va comunicar a les empreses que gestionen les 
llars d’infants.
A continuació es mostren tots els resultats detallats per centres i per a cadascun dels 
cinc aspectes avaluats (gestió i organització, espais i materials, menjador, pràctica 
educativa, personal docent, ambient escolar i participació de les famílies).

 2009
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1. Gestió, organització i atenció a l’usuari 8,8
2. Espais i materials 8,5
3. Menjador 7,3
4. Pràctica educativa i personal docent 8,6
5. Ambient escolar i participació de les famílies 8,5
   Valoració general 8,4

 
Participació % 42%

- “Créixer amb tu”
El cicle de formació “Créixer amb tu” de la Generalitat de Catalunya s’ofereix 
als ajuntaments que el vulguin dur a terme. Va adreçat a les famílies amb infants 
menors de tres anys i té l’objectiu d’assegurar la qualitat de la tasca educativa de la 
família i, consegüentment, el desenvolupament harmoniós i equilibrat dels infants. 

- Projecte de recerca
Al mes de setembre de 2007 es va signar un contracte amb l’AACIC: “Famílies amb 
fills de 0 a 3 anys amb necessitats especifiques de suport educatiu”. Aquest treball 
suposa disposar d’una eina per a la diagnosi de la realitat d’aquest col·lectiu amb la 
finalitat de valorar la seva situació i disposar d’elements per a la presa de decisions 
a curt o llarg termini. La presentació a l’IMET de la primera fase anomenada 
“Disseny de l’avaluació de les necessitats específiques de suport educatiu dels infants 
de 0 a 3 anys i les seves famílies” va tenir lloc el 19 de maig de 2009.

- La Veu del Xumet
Aquesta iniciativa va néixer com a proposta de les directores de les llars d’infants 
municipals i va ésser objecte de treball conjunt al llarg de l’any en les reunions 
realitzades. Es tracta d’un projecte de publicació adreçada a les famílies de manera 
que puguin conèixer quelcom més de les llars d’infants. Aquesta publicació neix en 
paper però també serà distribuïda via correu electrònic.

- Consells de participació
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El Consell de Participació és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el 
govern de les llars d’infants, amb funcions en l’àmbit de la programació general i en 
el seguiment i avaluació de les seves activitats.

- Activitats de formació adreçades al personal docent
Es dedica una jornada a la formació del personal docent de totes les llars d’infants 
municipals abans de començar el curs i durant els primers dies de setembre. 

• Escola Municipal de Música
L’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament, està constituïda per: l’Aula Centre, 
amb seu al carrer Armanyà, 11; les Aules de Música als Barris, ubicades a les 
escoles públiques dels barris de Bonavista, Campclar, Sant Salvador i Sant Pere i 
Sant Pau, i l’Aula d’Instruments Tradicionals. 

L’Aula Centre compta amb 22 professors; les Aules als Barris compten amb 13 
professors, i l’Aula d’Instruments Tradicionals, amb 7 professors.
La matrícula total d’alumnes de l’Escola Municipal és de 622 alumnes, distribuïts de 
la següent manera: Aula Centre, 374 alumnes; Aules dels Barris: 195 alumnes i, per 
últim, l’Aula d’Instruments Tradicionals, amb 53 alumnes. 
Organitzativament, l’Escola de Música s’estructura en: Equip Directiu, integrat per 
Direcció, Secretaria i Coordinadors de les Aules. També compten amb caps de 
departament i tutories. 
Com a òrgans de participació hi ha el Consell Escolar del Centre i, a un altre nivell, 
l’Associació de Mares i Pares de l’Escola. 
Cada aula estableix els seus propis objectius, però es coordinen entre si per tal 
d’obtenir uns objectius comuns que són els que estableix l’Ajuntament.

De les activitats pròpies de cada centre, cal destacar les següents: 

- Aula d’Instruments Tradicionals (AIT): participació a les festes de Tarragona; Cantata 

de l’Aigua (Barcelona, 22 març), en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua 

i l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música); i audicions a les llars d’infants.

- Aules de Música als Barris: intercanvi grup de guitarres amb el Conservatori de 

Tarragona; actuació de grups corals en llars d’avis; intercanvi amb l’escola del 
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Centre de Lectura de Reus, i audicions a les escoles (de cara al proper curs no es 

faran perquè la repercussió que tenen no és l’esperada). El principal objectiu és fer 

conèixer la possibilitat d’estudiar música als diferents barris i la resposta pel que fa 

a la matrícula no és proporcional a la tasca de preparació i realització d’ aquestes 

audicions.

- Aula Centre: intercanvi grup de guitarres amb Conservatori de Tarragona; sortida 

a Barcelona (visita al Museu de la Música i concert a l’Auditori); V Trobada 

d’Orquestres (Prades, 16 i 17 de maig); participació al concert commemoratiu 

Dia d’Europa (Palau de Congressos, 9 maig); participació en un acte adreçat 

als voluntaris de la Candidatura Tarragona 2016 (Casa Canals, maig); concert 

a l’Església de Sant Llorenç; actuacions de la Coral d’Adults en diverses llars de 

jubilats; intercanvi amb la Coral Juvenil del Conservatori de Reus, i Mostra de l’Aula 

de Violoncel a l’EMM El Morell.

- Cursos de formació del professorat

S’han realitzat 2 cursos adreçats als professors: al mes de setembre es va fer el 

curs de reeducació postural, a càrrec del fisioterapeuta Carlos del Egido, i, d’altra 

banda, i durant 7 mesos, repartides amb una sessió mensual, s’ha fet el curs La 

improvisació com a sistema pedagògic a càrrec del catedràtic Emilio Molina. 

Per últim, cal assenyalar que l’Escola Municipal de Música porta a terme també 

el denominat projecte Mediterrani, a l’escola pública del mateix nom i, a través 

d’una professora contractada específicament, es realitzen els programes educatius 

i musicals de Picantarols (música a les llars d’infants municipals) i Mirasona (música 

als centres d’educació especial de la ciutat). També s’organitzen les Pinzellades 

Musicals i es participa i col·labora en les Jornades de Joves Guitarristes i Joves 

Pianistes. Es tenen integrades dins de la programació les corals de gent gran i es 

participa en les cantades de nadales i del pessebre, en el Dia Internacional de la 

Música i s’organitzen cicles d’altres músiques (músiques modernes).

- Centre municipal de formació d’adults

El centre ara es denomina Centre Municipal d’Adults El Fòrum i s’ha donat el canvi 

de l’equip directiu del centre. El centre municipal d’adults té aules al carrer Ramón y 
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Cajal, 70, a la seu de l’IMET, i als barris de Sant Pere i Sant Pau, i disposa d’un total 

de 1.130 alumnes matriculats. Hi ha hagut un increment del 6,37%.

Com a novetat s’ha desdoblat el curs d’accés a la universitat per a majors de 25 

anys a les assignatures comunes i la franja del mig s’ha deixat per a les assignatures 

específiques. Així s’han pogut matricular més alumnes d’aquest nivell. En total, 

l’índex d’abandonament el situem al voltant del 32% (per motius laborals i/o canvi 

de domicili).

Quant als cursos de preparació per a la prova d’accés a la universitat i d’accés a 

cicles formatius, els resultats han estat força satisfactoris. En el cas de la preparació 

per a cicles de Grau Mitjà, han aprovat el 88,8% dels alumnes, i de Grau Superior 

el 90,20%.

En la preparació d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, els resultats han 

estat positius, ja que han aprovat un 68% dels alumnes presentats.

• Unitat d’Escolarització Compartida

La Unitat d’Escolarització Compartida és fruit d’un conveni de col·laboració entre 

el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Tarragona per a la realització 

d’activitats complementàries específiques de l’Educació Secundària Obligatòria, 

adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la 

inadaptació al medi escolar. 

El nombre d’alumnes atesos al llarg de l’any ha estat de 22, amb una mitjana 

d’assistència anual de 12 alumnes. Aquest any, un noi de la UEC ha obtingut la 

certificació d’Educació Secundaria Obligatòria mitjançant una adaptació curricular.

Els instituts de procedència dels alumnes d’aquest curs han estat: Institut Torreforta, 

Institut Campclar, Institut Collblanc, Col·legi La Salle i Institut El Morell.

S’ha de destacar que, juntament amb les àrees acadèmiques curriculars obligatòries, 

també s’ha desenvolupat un taller de cuina a la Llar d’Infants d’El Ninot i un taller 

d’hort i jardineria a la UEC. 
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• Col·laboració centres atenció educativa preferent

Es tracta d’una col·laboració que es porta a terme amb els centres denominats 

d’acció educativa preferent, mitjançant la qual l’Ajuntament fa una aportació a les 

famílies en concepte de monitors pel temps comprès entre les 12 i les 15 hores, 

en el qual s’hi comprèn el dinar i els temps d’esbarjo. Els centres amb els quals 

col·labora l’Ajuntament són els següents: Bonavista, El Mediterrani, Campclar, El 

Serrallo, La Floresta, Sant Salvador i Saavedra. L’abast de l’aportació municipal 

suposa un ajut a 1.000 famílies i a un total de 2.400 alumnes. El cost per a 

l’Ajuntament ha estat de 43.810,00 €. 

• COORDINACIÓ D’ACTIVITATS I PROGRAMES DE SUPORT

- Ordenació d’activitats pedagògiques i recursos educatius

Dossier d’Activitats Pedagògiques (DAP) 

El DAP és una eina creada amb voluntat de facilitar l’accés de la comunitat 

educativa a l’oferta i la consulta d’activitats complementàries i extraescolars. 

Constitueix una eina de comunicació per a la cooperació i coresponsabilitat 

educativa entre els centres, les institucions, les entitats i els agents educatius de la 

ciutat, que configura en conjunt un espai d’educació permanent de la ciutadania i 

especialment per als estudiants i la comunitat educativa. 

Dades del DAP: 

Nombre d’àmbits institucionals i entitats: 49 

Nombre d’activitats que ofereix el conjunt d’institucions i entitats: 294 

Nombre de visites de l’any 2009: 132.547 

- Targeta de Transport per a Escolars – TTE

Targeta de Transport per a Escolars de Tarragona (TTE), en col·laboració amb la 

Conselleria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat – Empresa Municipal de Transports, 

d’acord amb els objectius d’ajut econòmic a les famílies i reducció de l’ús del vehicle 

privat i de les emissions de CO2. Nombre de targetes: 8.000.

A l’inici del curs 2008-2009 s’engega l’experiència pilot II de la targeta de transport 

gratuït per a escolars, en què s’amplia la franja d’escolars que poden accedir i 

gaudir dels beneficis associats a la targeta TTE. Durant aquesta fase poden disposar 
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de la targeta tots els escolars des de P4 fins a 1r d’ESO, empadronats a Tarragona i 

que estiguin matriculats als centres educatius de Tarragona. Segons dades de l’EMT, 

el nombre de viatges realitzats durant el curs escolar 2008-2009 a través de la TTE 

ha estat de 262.194 viatges. A la vegada, a la premsa també s’ha publicat que al 

novembre de 2.009 hi ha 8.255 targetes de transport escolar gratuït actives. 

- Projectes i activitats pel coneixement de l’entorn cultural, social i natural

- Conèixer les ciutats patrimoni (9a edició) 

És un programa educatiu que es desenvolupa durant el curs escolar per grups 

de fins a 15 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), dirigits pel 

seu professorat, consistent a elaborar un treball d’investigació i de camp, que 

experimentaran en una visita d’intercanvi a la ciutat emparellada (Segòvia) i la 

presentació del treball a una trobada final a la ciutat organitzadora (Àvila). 

L’escola guanyadora de l’edició d’enguany ha estat el Col·legi Sant Pau Apòstol. 

Visita de l’IES Mariano Quintanilla, guanyador de la ciutat de Segòvia, els dies 27, 

28 i 29 d’abril. 

Visita del Col·legi Sant Pau Apòstol, guanyador de Tarragona, a l’encontre final 

a Àvila, on van presentar el seu treball en l’acte de cloenda amb presència de 

l’alcalde d’Àvila i altres autoritats regionals, locals i del Grup de Ciutats Patrimoni. 

- Santa Tecla a les escoles 

És un programa municipal de divulgació de la cultura tradicional de Tarragona. Va 

acompanyat de l’edició anual d’una guia didàctica sobre un element del Seguici: 

la Víbria, el Lleó, la Moixiganga, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, el Drac, 

etc. També s’han editat 2 CD sobre les músiques de Santa Tecla. Es realitza a les 

escoles, amb la col·laboració de les colles del Seguici Popular, les quals realitzen la 

presentació d’un element o altres aspectes relacionats amb les festes de Santa Tecla. 

En l’edició d’aquest any hi han participat 35 escoles d’educació infantil i primària i 

educació especial i 8 llars d’infants. 

- Visites a l’Ajuntament. El darrer curs hi han participat 11 escoles, a més de les que 

participen en el Consell Municipal dels Infants.
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• Programes de suport als centres educatius

- Plàstica a les escoles. L’Ajuntament presta el servei de Visual i Plàstica a tots els 

centres educatius públics, en nombre de 21, i a 3 dels centres d’Educació Especial 

de la ciutat. Això implica un suport a 309 mestres de l’ensenyament públic i una 

actuació directa sobre 6.455 alumnes. 

- Teatre a les escoles: l’IMET porta a terme el foment del llenguatge teatral a les escoles 

mitjançant 6 professors monitors especialitzats. S’actua en 17 centres de titularitat 

municipal i 2 d’educació especial, i és té incidència sobre 2.261 alumnes. 

- Aventura de la vida i Órdago: Educació Primària : l’Aventura de la Vida és un 

programa que s’emmarca dins l’educació per a la salut com a eix transversal 

del currículum escolar, entenent la salut com el benestar físic, emocional i social. 

S’adreça a alumnes de 8 a 12 anys (de 3è a 6è de primària) i es treballa amb 

materials didàctics atractius (àlbums de cromos i contes). Aquest programa s’ha 

desenvolupat en 9 centres de Tarragona (públics i privats). Educació Secundària: 

el programa Órdago és la continuïtat del programa l’Aventura de la Vida. Està 

adreçat a alumnes de 1r a 4t d’ESO, i pretén que els adolescents disposin d’una 

informació objectiva, desenvolupin els valors i les habilitats necessàries per decidir 

de forma raonada i autònoma en relació al consum de drogues, i adoptin estils 

de vida saludable. Aquest programa s’ha desenvolupat a 4 centres de Tarragona. 

Aquestes actuacions estan desenvolupades en col·laboració amb la Generalitat de 

Catalunya i la Fundació Catalana de l’Esplai.

- Agenda 21 escolar:És un programa adreçat a facilitar la implicació dels centres 

educatius en la sostenibilitat de la ciutat i del planeta a través de la participació en 

l’Agenda 21 de Tarragona, considerant l’escola i la ciutat com l’entorn més proper, 

per treballar l’educació i la implicació dels escolars. Hi han participat 29 docents de 

9 centres educatius de Tarragona.

- Les escoles van al teatre: Aquest any han estat un total d’11 obres teatrals que s’han 

ofert a les set escoles d’acció educativa especial i a les quals hi ha assistit un total de 

2.947 alumnes. L’import d’aquesta activitat ha estat de 7.514,85 €. 
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• RELACIONS AMB LA COMUNITAT I FORMACIÓ

- Campanya preinscripció i matriculació 

- Escolarització: Aquest any l’OME ha iniciat la seva activitat en les noves 

dependències de l’IMET. Dins del període de preinscripció ordinària 2009-2010, 

per als ensenyaments sufragats amb fons públics, l’OME ha atès 804 casos.

Indicadors bàsics  Preinscripció 2009

Dies d’atenció a la ciutadania ......................................................................  30

Hores d’atenció a la ciutadania ...................................................................150

Casos atesos  ............................................................................................  804

Mitjana diària de casos atesos  ....................................................................  27

Consultes ateses  .....................................................................................1.637

Mitja diària de consultes ateses  ...................................................................  55

Sol·licituds de preinscripció (ordinària) recollides per l’OME ........................  204

Alumnat de nivells inicials al municipi. Preinscripció  2009

Primer curs d’Educació Infantil (P3) ...........................................................1.540

Primer curs d’ESO ...................................................................................1.497

Total .......................................................................................................3.037

Sol·licituds recollides per l’OME ................................................................2009

EIP i ESO ...................................................................................................109

Llars ............................................................................................................95

Total ..........................................................................................................204

Casos atesos per ensenyament. Preinscripció 09 Totals %

Llars 151 19%

Educació Infantil 192 24%

Educació Primària 115 14%

ESO 100 12%

Altres 10 1%

No especificat 236 29%

Total 804 100%
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Casos atesos per nivell. Preinscripció 09 ....................................................Totals

Llars ..........................................................................................................151

P3 .............................................................................................................118

ESO - Secundària (1r) ..................................................................................34

Altres nivells i ensenyaments .......................................................................501

Total ..........................................................................................................804

Consultes ateses segons motiu. Preinscripció 09 Totals

Informació general, procés preinscripció/sol·licitud de plaça .........................753

Dates ..........................................................................................................95

Documentació ............................................................................................222

Barem .........................................................................................................67

Zona ...........................................................................................................38

Centres ........................................................................................................86

Altres ........................................................................................................376

Total .......................................................................................................1.637

En el marc de la campanya de preinscripció i matriculació per al curs 2009-2010, 

a més de l’atenció directa i personalitzada a les famílies, les principals actuacions 

realitzades amb l’objectiu d’orientar i informar les famílies que han de sol·licitar plaça 

escolar dins en període han estat: edició de la guia de centres educatius de Tarragona 

(3.500 exemplars); difusió de la guia de centres educatius de Tarragona; promoció de 

les jornades de portes obertes dels centres escolars; xerrades informatives a les llars 

d’infants i actualització de l’espai web a l’OME en el web municipal (http://www.

tarragona.cat/lajuntament/oficines-datencio-ciutadana/ome/)

Matrícula viva: durant l’any 2009 ha recollit un total de 1.097 sol·licituds de plaça 

escolar en el període de matrícula viva per als nivells de segon cicle d’Educació 

Infantil, Educació Primària i ESO. L’OME recull el 70% del total de sol·licituds 

de matrícula viva al municipi al llarg de l’any. En el marc de les comissions 

d’escolarització, l’OME ha participat de manera activa i directa en el seguiment i 

l’assignació de plaça escolar de totes les peticions de plaça escolar del municipi.



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2009422

ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI I ENSENYAMENTCAPÍTOL VI

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE TARRAGONA

- Altres projectes

Al llarg de 2009 l’OME ha col·laborat, gestionat, donat suport o realitzat tota una 

sèrie d’activitats vinculades amb les funcions que li són afins. Les més rellevants: 

assessorament i estudi demogràfic per a la planificació escolar i educativa del 

municipi de Tarragona realitzat per la Universitat Rovira i Virgili; edició de material 

plurilingüe de suport a la matrícula viva; edició de mapes amb la nova zonificació 

d’educació infantil i primària; edició de la guia de centres educatius del municipi de 

Tarragona 2010; bicentenari de la Guerra del Francès. Premi extraordinari Gramunt i 

Subiela de recerca al Batxillerat; commemoració 30 anys d’ajuntaments democràtics; 

difusió dels actes “Vetllant pels infants treballant per al futur”; seguiment de la 

Taula Mixta de Planificació Educativa; col·laboració amb el projecte “El tren de la 

coeducació”; col·laboració amb l’organització de la Jornada d’Òrgans de Participació 

als Consells Escolars de Centres; actualització i seguiment de la web de l’IMET i edició 

del butlletí electrònic d’Ensenyament; i formació: “La LEC i les seves possibilitats per als 

responsables i tècnics/es municipals d’educació”. Diputació de Barcelona.

• Planificació escolar i educativa

La planificació escolar de la ciutat es porta a terme a través de la Taula Mixta de 

Planificació, integrada per representants dels Serveis Territorials d’Ensenyament de 

la Generalitat i per representants municipals. Durant l’any 2009 han tingut lloc tres 

reunions i els temes tractats han estat:

- Previsió de creixement o d’obertura de nous grups a diferents centres públics de la 

ciutat pel curs 2010-2011.

- Seguiment dels centres docents, tant d’infantil i primària com de secundària, que es 

tenen previstos construir d’acord amb les necessitat de la ciutat. 

- També es tracta el tema de l’Escola Oficial d’Idiomes i es posa sobre la taula la 

necessitat de procedir a la planificació integral de l’ensenyament d’adults a la 

ciutat de Tarragona. 
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• Pla Educatiu d’Entorn (PEE)

Durant l’any 2009 s’ha completat l’extensió del pla d’entorn a les tres zones: Sant 

Salvador, Ponent i Bonavista - la Canonja. L’elaboració i seguiment dels plans 

d’actuacions ha anat configurant un funcionament cada cop més operatiu del 

conjunt del PEE de Tarragona, que podem valorar positivament en els tres nivells 

d’actuació: els centres educatius, les zones i les actuacions locals.

- Els centres educatius: Les activitats més destacades que han rebut una valoració 

positiva per part dels centres han estat la potenciació de la igualtat 

d’oportunitats: material escolar; les activitats esportives (Pla català d’esport 

i AMPA); les activitats artístiques (en col·laboració amb les AMPA) i l’estudi 

assistit (amb el finançament PROA).

El seguiment i la coordinació dels diferents programes i actuacions –PROA, Pla 

català d’esport, PEE– a través dels coordinadors de les activitats de PEE i els 

coordinadors del Pla català d’esport han estat fonamentals a l’hora d’assegurar-ne 

el bon funcionament. S’han constituït les comissions de PEE a la majoria dels centres. 

-Les zones de PEE: La consolidació de les activitats finalistes als centres i la 

implantació progressiva d’actuacions a escala local, ha permès centrar l’esforç en 

la promoció d’actuacions conjuntes. S’ha iniciat el treball en xarxa entre diferents 

centres, serveis i entitats d’una mateixa zona amb uns objectius molt definits: 

activitats conjuntes d’estudi assistit, artístiques i jornades culturals entre centres a 

Bonavista; creació d’un grup de treball d’acollida lingüística per a famílies a la 

zona de Ponent amb participació del PIC, centres educatius, Càritas, Creu Roja, 

Escola d’Adults, CNL i Polítiques d’Igualtat; participació de diferents centres educatius 

de primària i secundària en activitats conjuntes com la Roda de Contes i les trobades 

esportives que s’han realitzat a les tres zones de PEE, i comissió d’absentisme de 

Campclar, amb participació del Departament, l’Ajuntament i el PIC.

- Les actuacions locals

L’abast local que s’ha donat a determinades actuacions del PEE ha permès millorar-

ne l’organització, extensió i difusió. Algunes d’aquestes actuacions s’han estès 
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per tot el territori municipal, més enllà de les zones de PEE. El pes fonamental de 

l’organització d’aquestes actuacions s’ha portat des de l’Equip Tècnic format pels 

assessors LIC i els tècnics municipals. La Permanent ha realitzat el seguiment de 

tota l’activitat en l’àmbit local i ha anat aprovant les modificacions que s’han vist 

necessàries per desenvolupar i completar el Pla d’actuacions. Finalment la Comissió 

Local, en les seves dues convocatòries, ha definit les grans línies d’actuació i ha 

aprovat el Pla d’actuacions. 

• Programes de formació i inserció laborals

El programa de formació i inserció té com a objectiu agrupar tots els projectes i 

activitats que afavoreixen i milloren la transició del món escolar al món laboral en 

els quals participa o col·labora el Departament d’Ensenyament. Per desenvolupar 

aquest programa s’ha creat un grup de treball entre el Servei Municipal d’Ocupació 

i el Departament d’Ensenyament a l’Ajuntament per coordinar les activitats que 

porten a terme en col·laboració els dos departaments. Els projectes en marxa són: 

- Casa d’Oficis d’Energia Solar (en col·laboració amb el Servei Municipal 

d’Ocupació de Tarragona s’han instal·lat plaques solars als centres educatius 

públics següents: Pax, Marcel·lí Domingo, la Floresta, Riu Clar, Pràctiques i 

Saavedra).

- Projecte “Coneix i Decideix” (l’Ajuntament de Tarragona a través de la Conselleria 

d’Empreses, Formació, Ocupació i Consum; la Conselleria d’Ensenyament, i la 

Conselleria de Joventut, s’ha decidit unir esforços per tal de preparar un projecte 

comú dirigit als estudiants del 2n cicle de l’ESO que presenten més risc de fracàs 

escolar, amb l’objectiu d’incrementar la seva motivació envers els estudis i la 

formació i ajudar-los en el disseny de la seva trajectòria professional.

- PQPI-PTT (Programa de Qualificació Professional Inicial- PTT): Tenen una finalitat 

educativa, formativa i professionalitzadora, i han de facilitar a l’alumnat el 

desenvolupament personal i l’adquisició de competències professionals que els 

permeti una inserció social i laboral satisfactòria, així com ampliar les seves 

competències bàsiques per prosseguir estudis en els ensenyaments de formació 
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professional i, si escau, obtenir el títol de graduat/ada en Educació Secundaria 

Obligatòria. El programa està adreçat a 30 nois i noies entre els 16 i els 21 anys i 

ofereix els cursos de professionalització de: Auxiliar d’Hosteleria (cuina i serveis de 

restauració) i Auxiliar de Mecànica i Electricitat.

Això és tot el que ha d’exposar el funcionari que sotasigna.

Tarragona, 9 de juliol de 2010

EL SECRETARI GENERAL

Signat: Joan Anton Font Monclús
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