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EL GOVERN PEL CANVI A TARRAGONA

Després d'anys d'un govern sense rumb, tacat per investigacions de corrupció i més centrat
en els projectes faraònics que en la gent, Tarragona va apostar pel canvi polític. Els dos
primers anys del govern municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i En Comú Podem
han estat un intens revulsiu per Tarragona, treballant per impulsar el canvi amb el suport
extern de Junts per Tarragona i la Candidatura d'Unitat Popular.
Ara, després de mesos de treball previ, les forces sotasignades considerem que cal sumar
més esforços en el projecte de canvi que Tarragona necessita, amb una mirada generosa i
plural. Cal que les forces polítiques que han fet possible aquesta transformació conformin un
govern estable, sòlid i ambiciós que estigui al costat de la gent en els moments difícils de la
crisi, amb la màxima aspiració democràtica, social i econòmica. Un govern guiat pel rumb
transformador de la cultura, la cohesió social i la sostenibilitat.

ACORD PROGRAMÀTIC. GOVERN PEL CANVI
1. Convivència i valors republicans. Compromís en defensa de la convivència, la pluralitat
democràtica, els valors republicans, les llibertats civils i democràtiques i la memòria històrica.
Defensarem activament i desenvoluparem polítiques progressistes que posin en primer pla
els drets humans, la convivència i el valor de la diversitat cultural.
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1.1. Defensarem activament la convivència de tots els tarragonins i tarragonines, vinguin d’on
vinguin i tinguin la identitat que tinguin com un valor fonamental en la construcció d’un futur
conjunt.
1.2. Les forces signants representem sensibilitats diferents i ens donem llibertat de vot en
aquelles qüestions directament relacionades amb qüestions d’identitat nacional o
d’organització territorial de l’estat.
1.3. Ens comprometem amb la solidaritat internacionalista per fer respectar la sobirania, els
drets humans i les llibertats civils de tots els pobles.
1.4. Ens comprometem amb l’exercici del dret a l'autodeterminació del poble català.
1.5. Ens comprometem a anar minimitzant la presència d’elements d’enaltiment monàrquic.
1.6. Reforçarem l’UTIC i l’atenció personalitzada contra el Racisme i la Discriminació que
vetllin per la protecció i garantia dels drets de les persones migrants, racialitzades o la
població romaní. I així lluitar contra qualsevol tipus d’intolerància i contra aquells que fomentin
la discriminació per raons ideològiques, identitàries, de procedència geogràfica, ètnica, de
gènere o identitat sexual, religiosa, etc
1.7. Ens comprometem a que l’única bandera institucional que pengi de la façana de
l’Ajuntament sigui la de la ciutat.
1.8. L’Ajuntament de Tarragona es personarà com a acusació popular davant abusos contra
la ciutadania com els que es van produir amb les càrregues que van tenir lloc a Tarragona l'1
d'octubre de 2017 i les mobilitzacions post-sentència. Aquestes, es faran independentment
de la creació d’una Oficina Municipal de Drets Civils i seran una de les primeres accions a
realitzar amb l’ampliació del govern.
1.9. Promourem la recuperació de la memòria històrica a la ciutat recuperant i dignificant la
memòria dels espais i les persones que van lluitar per una ciutat i un país democràtic. Entre
d’altres accions, ens comprometem a:
●
●

Retirar totes les plaques franquistes a la ciutat.
Compromís per a interposar la querella criminal davant els Jutjats d’instrucció de
Tarragona per tal que per part d’aquests s’investiguin els crims contra la humanitat
comesos per la dictadura franquista que van afectar els veïns i veïnes de Tarragona,
entre ella en Juan Gabriel Rodrigo Knafo. Recolzament institucional en els actes de
memòria històrica organitzats per diferents entitats de la ciutat, així com organitzar des
de l’Ajuntament un acte institucional cada 6 de març en memòria de Juan Gabriel
Rodrigo Knafo.

●

Realitzar un acte institucional commemoratiu dels joves tarragonins que van participar
de la Lleva del Biberó el més aviat possible per tal de poder recollir el testimoni i
garantir la participació del darrer tarragoní supervivent viu.

1.10. Promoure i implantar les mesures necessàries per fer efectiu un acord antifeixista
municipal:
●
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●
●

Denegar l’ús d’equipaments públics i la via pública a col·lectius que incitin a la
discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o polític. Així com a entitats que facin
enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no pensa de
la mateixa manera.
Manifestar de manera pública el rebuig davant de qualsevol atac, manifestació de tota
mena i/o denúncia que atempti contra els drets fonamentals
Projectar des de l’IMET jornades als Instituts d’Educació Secundària per conscienciar
als estudiants sobre el perill de l’extrema dreta i els seus discursos d’odi, així com la
importància de la defensa de les llibertats i drets fonamentals.

2. Participació ciutadana. Organitzar la ciutat en Consells de Districte, entesos com un
instrument d’apoderament de la ciutadania i un pas necessari per fer pressupostos
autènticament participatius, així com facilitar la participació de les entitats presents a la ciutat
per garantir un teixit associatiu viu.
2.1. Creació dels Consells de Districte com a instrument formal i estable de participació
ciutadana i de descentralització de la presa de decisions amb acord conjunt sobre el seu
reglament, abast i composició, i impuls d’assemblees de barri.
2.2 .Realització de referèndums consultius i vinculants per a temes rellevants de ciutat, si es
dóna la situació. Possibilitat de fer un reglament de consultes populars.
2.3. L’aplicació d’uns pressupostos participatius, de forma progressiva, que amb el temps
arribin a una xifra equivalent a entre el 15% i el 25% del pressupost d’inversions de
l’Ajuntament, excloses les partides subjectes a la venda del patrimoni si aquesta no es
materialitzés, tot realitzant una diagnosi de les mancances, necessitats i propostes d’actuació
més urgents en els diferents barris, amb participació ciutadana.
2.4. Enfortir les entitats de la ciutat i facilitar la seva tasca en relació als tràmits administratius
per fer activitats al carrer o als equipaments municipals (Manual virtual amb informació, ajuts,
tràmits, etc)
3. Desenvolupament cultural i educatiu. Fer el pla estratègic cultural amb cinc objectius:
cohesió social, igualtat d’oportunitats, benestar de les persones, ajut a la professionalització i
projecció de ciutat.
3.1. Garantir i promoure l’ús del català com a llengua vehicular a Tarragona.
3.2. Desenvolupament d’un projecte de cultura popular que inclogui:
●

Programa de cultura al carrer que dinamitzi la vida als carrers i el comerç local.
Programació en diferents espais dels diferents barris, de forma continuada durant tot

●

●

●

l’any, amb partida pressupostària i preferència pels i les artistes locals, evitant les
xarxes clientelars i els tractes de favor.
Incrementar recursos per a les entitats: taules, cadires, carpes, entre d’altres
equipaments bàsics per al desenvolupament de les seves activitats. Facilitar l'ús dels
equipaments públics per a les entitats així com facilitar el desenvolupament de les
activitats al carrer.
Garantir preus accessibles per al conjunt de la població i descentralitzar l'oferta cultural
arreu de la ciutat i durant tot l'any, emprant tots els equipaments municipals
disponibles.
Fer dels centres cívics un motor de cultura popular a tots els barris de la ciutat.
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3.3. Pla de manteniment dels teatres municipals que garanteixi el seu estat apte per al
desenvolupament d’activitats.
3.4. Desenvolupar el Pla de Biblioteques, prioritzant les actuacions que es troben en fase de
desenvolupament més avançat com la biblioteca de Torreforta i la de Sant Pere i Sant Pau, i
treballant per crear una biblioteca municipal al centre de la ciutat.
3.5. Impulsar mesures que condueixin a la millora de l’ensenyament públic i que facin de
l’escola una eina realment inclusiva que permeti la igualtat d’oportunitats (garantint les
infraestructures necessàries, la lluita contra l’absentisme escolar, la revisió del mapa escolar)
incrementant de forma progressiva el pressupost fins assolir el 6% al final del mandat.
●

●
●

Augmentar les ajudes municipals a les escoles d'alta i màxima complexitat, ubicar
escoles bressol municipals a tots els barris, i dotar de pressupost adient el PEC (per
desenvolupar projectes com els camins escolars, el projecte de patrimoni, patis oberts,
entre altres).
Dotar un fons per ajuts a sortides i activitats extraescolars (bianuals - curs acadèmic)
en les escoles d’Alta i màxima Complexitat.
Desplegar un projecte integrador de casals d'estiu amb beques suficients, gestionat
des de l’IMET

3.6. Anàlisi exhaustiva de l’estat del patrimoni històric elaborada per experts que ens permeti
fer una diagnosi de les necessitats de restauració, manteniment i preservació, cercant els fons
i finançaments necessaris per tal que l'estructura tècnica, en coordinació amb la política, vetlli
i posi en valor el nostre patrimoni.
3.7. Garantir la coordinació i la coresponsabilitat de totes les administracions en vers a les
actuacions sobre el nostre patrimoni a través, entre d’altres, de la Taula de Gestió del
Patrimoni.
3.8. Desenvolupar un Projecte Educatiu de Patrimoni transversal, participatiu i que contempli
tots els períodes històrics de la ciutat, així com la seva cultura popular.
3.9. Elaborar un projecte conjunt entre el PMET i l’IMET per tal de garantir que els escolars
de la ciutat utilitzen l’Anella Mediterrània per a activitats d’educació ambiental durant el curs
escolar, així com en el marc dels casals d’estiu municipals, incorporant la utilització de la
piscina.

3.10. Creació d’una Escola Municipal de Teatre
3.11. Garantir activitats culturals al pati de les escoles, gestionat des de l’IMET i prioritzant les
escoles d’alta i màxima complexitat.
4. Equipaments de ciutat. Realitzar polítiques que posin els edificis municipals a disposició
de la ciutadania i assegurin el seu manteniment i conservació.
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4.1. Donar utilitat sociocultural i educativa als edificis públics en desús a la ciutat, prioritzant
actuacions i establint una calendarització i un pla d’inversions en el que es tinguin en compte
els següents espais:
●
●
●
●
●
●

l Banc d'Espanya, el qual ha de ser el Banc de la Ciència i el Coneixement.
La totalitat de la Facultat de Lletres i l’antic preventori
La Tabacalera, que ha d’esdevenir un espai cultural generador d'una nova centralitat
a la ciutat que faci de connector entre les dues ribes del Francolí.
La Quinta de Sant Rafael. (es sotmetrà a consulta popular juntament amb altres temes
claus de ciutat. Previsió novembre 2021)
Edifici del Carrer Santiyán
Equipar el Palau d’Esports del material adient tant aviat com sigui possible.

4.2. Reformulació de centres cívics i culturals, rehabilitació i millora dels centres cívics,
ampliació dels horaris i obertura els caps de setmana, anàlisi de costos i possibilitat d’obertura
de nous centres cívics.
4.3. Conveni amb la Cooperativa Obrera per oferir activitats organitzades des de l’Ajuntament.
4.4. Inventariar i recollir de forma clara i transparent les condicions d’ús públic dels espais
cedits a associacions de veïns o altres entitats.
5. Honestedat i transparència. Actuar conseqüentment amb els valors republicans de bon
govern: honestedat, transparència, justícia social i participació ciutadana. Compromís
d’austeritat en l’exercici dels càrrecs públics.
5.1. Garantir una gestió pública de l’Anella Mediterrània, així com la seva utilització regular
per part de les entitats esportives de la ciutat.
5.2. Realitzar una auditoria de compliment i retorn social dels Jocs Mediterranis i fer públics
els comptes. Aquesta serà una de les primeres accions després de l’ampliació del govern.
5.3. Compromís de la màxima transparència en la gestió de tots els contractes de l’Ajuntament
i en la seva participació en consorcis, fundacions i altres persones jurídiques.
5.4. Anàlisi i seguiment del compliment dels contractes externalitzats, i sanció dels
incompliments, així com justificar de manera adient l’aplicació de pròrrogues i treballar amb
antelació la licitació dels contractes per tal de no fer un ús abusiu d’aquestes.
5.5. Realitzar un estudi econòmic de viabilitat per la gestió directa dels diversos contractes
externalitzats, amb l’objectiu d’internalitzar-los, tot garantint unes condicions laborals dignes

per a totes les treballadores i treballadors, en especial del contracte de la brossa, neteja, grua
i altres.
5.6. Auditoria de gestió de les empreses municipals. Possible reestructuració gerencial per
disminuir costos amb la fusió de l’AMT i EMT així com una possible fusió d’EMDE i ESPIMSA.
Fixació de límits salarials als alts càrrecs en els estàndards del sector públic.
5.7.Incorporació de representants dels treballadors i treballadores als
d’Administració de les empreses municipals a través d’una fórmula de consens.

Consells
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5.8. Rendiment de comptes a la resta de grups municipals i a la ciutadania en general de la
gestió econòmica i patrimonial de l’Ajuntament.
5.9. Garantir un paper proactiu de l'Ajuntament per depurar responsabilitats al cas del Jaume
I.
6. Feminisme i LGTBI+. Treballar per una Tarragona feminista que posi al centre del
funcionament social les condicions materials que possibilitin una vida digna per a les classes
populars en general i per a les dones en particular i abordar d’una manera integral les
violències patriarcals i masclistes per tal d’eradicar-les, així com considerar la perspectiva
feminista en totes les actuacions municipals. En el mateix sentit, el municipalisme feminista
és conscient de la violència i la discriminació del col·lectiu LGTBI, per això cal lluitar per
garantir la llibertat sexual de totes les persones i combatem qualsevol forma de LGTBI-fòbia
o d’exclusió de les persones LGTBI de les diverses instàncies socials, educatives, laborals,
culturals, polítiques i econòmiques. En definitiva, desenvolupar una política decidida,
innovadora, transversal i dotada pressupostàriament i amb personal en aquest àmbit.
6.1. Que la conselleria de Feminisme i LGTBI+ i treballi de forma coordinada i regular amb
els col·lectius feministes i d’alliberament LGTBI de la ciutat.
6.2. Estudiar municipalitzar els serveis públics més feminitzats, com la neteja d'equipaments
o la cura de les persones, començant pel servei d'atenció domiciliària i la neteja de les escoles
públiques.
6.3. Davant l’actual crisi social, on hi ha una clara feminització de la pobresa, cal desplegar
programes de cobertura i suport a aquests col·lectius en risc i els seus entorns i prendre un
paper proactiu d’instar a altres administracions per tal de:
●

●

Suspendre el pagament de lloguers i els subministraments per a totes les dones que
es trobin sense ingressos i/o acollides a les mesures d’Emergència Social, mentre duri
la crisi sanitària.
Aturar qualsevol mesura de desnonament sense alternativa habitacional. Quan la
suspensió afecti petits arrendadors o arrendadores, l’Estat, les diferents
administracions de les comunitats Autònomes i/o els Municipis hauran col·laborar en
el pagament dels lloguers, i quan es tracti de propietaris com els grans fons financers
o els Bancs, exigir que ho assumeixin ells.

6.4. Dotar a la planificació urbanística d’una perspectiva de gènere, urbanisme feminista, que
inclogui entre d’altres, una millora de l’enllumenat públic.

6.5. Impulsar una nova campanya contra les agressions sexistes a l'espai públic i contra la
violència de gènere, dotada de recursos econòmics i de personal adient.
●
●
●

Desplegar projectes d'educació sexual amb perspectiva feminista i LGTBI.
Impulsar la formació amb perspectiva de gènere al personal de l'Ajuntament.
Impulsar tallers gratuïts d’autodefensa feminista per a dones de totes les edats durant
tot l’any a tots els Centres Cívics de la ciutat.
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6.7. Condicionar l'atorgament de subvencions públiques al fet de garantir polítiques actives
igualitàries i contra la violència de gènere.
6.8. Establir clàusules, junt amb una cultura de control per part del responsable de contracte,
per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï
l’Ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detectin aquesta
escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.
7. Benestar Animal. Incorporar unes polítiques de benestar animal que es desenvolupin de
forma coordinada i efectiva.
7.1. Atribució de competències sobre benestar i protecció animal en la conselleria
responsable d’aquest àmbit i desenvolupament de polítiques coordinades amb les entitats per
a la gestió ètica dels animals urbans.
8. Lluita contra la pobresa. Promoure la justícia social i el dret de les persones a tenir una
vida digna. Lluita activa contra la pobresa infantil i contra l’exclusió de les persones grans.
8.1. Pla de mesures d’emergència habitacional.
●
●

Desplegar una campanya informativa potent sobre els drets socials de la població
tarragonina.
Garantir una correcta coordinació entre serveis socials dels centres penitenciaris i
l’IMSST per tal de col·laborar en la gestió d’un habitatge d’emergència un cop sortint
del centre, especialment en el cas del jovent.

8.2. Millora del suport i els ajuts a les persones vulnerades (accions contra la pobresa
energètica, subvencions per a activitats i casals a famílies amb dificultats econòmiques,
beques i ajuts per a infants amb dificultats, obertura de menjadors escoles en períodes de
vacances, suport a les persones grans amb dificultats, entre altres).
●

Treballar per l’acompanyament i assoliment de l’emancipació del jovent extutelat amb
programes de formació i d’ocupació.

●

Ampliar l’horari dels centres d’atenció de dia

●
●

garantir que no es donin llistes d’espera als menjadors socials de la ciutat.
Empadronament immediatament d’urgència de les totes les persones migrades que
viuen al nostre municipi per tal que no quedin excloses de sistemes d’ajudes, tinguin
accés al Sistema de Salut i al Sistema d’Atenció́ Social. Donant compliment a la
Resolució́ de 30 de Gener de 2015 que en el seu article 2.3 insta als municipis a
empadronar totes les veïnes i veïns.

●

●

●
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●

Facilitar, juntament amb EMATSA, la contractació provisional del subministrament
d’aigua a les llars que pateixen exclusió residencial i no poden pagar el lloguer,
mitjançant la instal·lació de comptadors d’aigua solidaris, previ informe de l’IMSST.
Estudiar la fórmula per instal·lar comptadors solidaris de llum i gas a les llars que
pateixen exclusió residencial i no poden pagar el lloguer, en el marc de la Taula contra
la Pobresa Energètica.
Reclamar la condonació del deute per part d’Endesa i les empreses subministradores,
acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015, des de l’any 2015.
Creació de fons de contingència per tal de cobrir les beques menjador de les escoles
per aquelles famílies que, un cop passat el termini per fer la sol·licituds al Consell
Comarcal, es trobin en risc de no poder pagar el menjador escolar.

9. Medi Ambient i sostenibilitat. Foment de polítiques mediambientals que garanteixin barris
més verds, saludables, vius i participatius com a espais de construcció social col·lectiva i com
a eina de lluita des del municipalisme contra l’emergència climàtica global. Volem una
Tarragona en equilibri ecològic amb l’entorn natural que ens envolta, que trenqui les lògiques
consumistes tot garantint el dret inalienable d’accés als serveis fonamentals per a la vida de
les persones com l’aigua i l’energia. Per això prioritzarem la salut de les persones des d’una
perspectiva integral.
9.1. Fer de la lluita contra l’emergència climàtica una prioritat per a la ciutat establint un pla
de mesures de la reducció d’emissions que inclogui:
●
●
●
●
●
●
●
●

Ampliació dels espais per a vianants.
Renovació progressiva de la flota d’autobusos i vehicles municipals per vehicles
híbrids o elèctrics.
Més punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Executar i revisar el pla municipal de mobilitat per assegurar la mobilitat a peu o en
vehicles no contaminants en tota la ciutat.
Elaborar una estratègia complerta, acurada i transversal per a la transformació de la
ciutat cap a la mobilitat sostenible (vianants, bicis, patinets, transport públic).
Substitució progressiva dels fanals per fanals led.
Implementar plaques solars als edificis públics. Aquesta proposta ha de comptar amb
partida pròpia els propers pressupostos municipals del 2022.
Promoure les energies alternatives. Generació d’energies alternatives en els edificis
municipals i pla d’assessorament i estímul per a particulars.

9.2. Elaborar un pla de sostenibilitat dels edificis municipals que inclogui estalvi en
climatització i calefacció i en il·luminació.
9.3. Realització d’un estudi independent de la qualitat de l’aire al Polígon Industrial Sud i la
resta de la ciutat.
9.4. Requerir, de forma trimestral, a les administracions competents la relació i el detall dels
diferents expedients sancionadors a les empreses del complex petroquímic en matèria
ambiental, laboral i de seguretat que se’ls hagin interposat, a fi de poder desenvolupar una
correcta fiscalització de les mateixes.
9.5. Creació d’una xarxa d’Horts socials ecològics.

9.6. Preservar i contribuir a la renaturalització de les platges.
9.7. Elaborar i executar un pla de prevenció d’incendis a l’Anella Verda, fomentant la
recuperació de l’activitat ramadera.
9.8. Increment dels espais verds amb un ús racional de l’aigua en la ciutat.

Plaça de la Font, 1

• 43003 TARRAGONA • Tel. 977 29 61 00 • NIF P-4315000-B • www.tarragona.cat

9.9. Protegir i ampliar l'espai natural de l'Anella Verda des dels Prats d'Albinyana fins la
desembocadura del Gaià i tancant pel litoral, impulsant un Pla Especial de Protecció que
permeti preservar la biodiversitat i el patrimoni, regular els usos i fer actuacions per prevenir
incendis.
9.10. Avançar en un nou model de gestió de residus menys contaminant a través de reutilitzar,
reduir i reciclar.
9.11. Estudiar la possibilitat d’internalitzar el servei de recollida i neteja de la ciutat i començar
a avançar en la recollida porta a porta o d’altres models que garanteixin la reutilització i el
reciclatge.
9.12. Estudiar la possibilitat de municipalitzar l’aigua, per tal que EMATSA esdevingui una
empresa municipal pública.
10. Pla de xoc d’habitatge. Desenvolupar polítiques socials d’habitatge per garantir el dret a
l’habitatge de la població tarragonina.
10.1. La mobilització del parc privat de pisos buits per tal d’acabar amb les problemàtiques
d’habitatge mitjançant:
●
●
●
●
●

Realitzar el cens de pisos buits que permeti conèixer exactament el nombre i situació
dels habitatges desocupats a la ciutat.
Aplicar l'ús de tanteig i retracte per tal d’incrementar el parc públic d’habitatge social i
de lloguer.
Interposar sancions a bancs i grans tenidors, previa consulta a servei jurídics de
l’Ajuntament.
Ajudes a la rehabilitació de pisos amb caràcter permanentment desocupats que es
destinin al lloguer social.
Increment de l’IBI per als pisos buits en mans de grans tenidors.

10.2. Destinar el 30% de pisos d’obra nova a habitatge social.
10.3. Increment progressiu del pressupost d’habitatge anual per desenvolupar promocions
públiques de lloguer i compra que es destinin al lloguer social i pisos d’emergència.
10.4. Fer un cens de pisos turístics a la ciutat i reglamentar-ne la seva presència.
10.5. Promoció de cooperatives d’habitatge.
10.7. Incrementar la tasca d’intermediació per al lloguer del Servei Municipal de l’Habitatge i
Actuacions Urbanes (SMHAUSA).

10.8. Revisió de les exempcions de l’IBI existents, incloent les de l’església.
11. Dignificació de l’espai públic. Millorar la qualitat dels espais públics i fer el pla de xoc
per la neteja i contra l’incivisme.
11.1 Realitzar un pla de xoc de mesures urgents que incloguin una supervisió de l’estat de la
neteja i les millores corresponents, reposició de tots els elements de mobiliari urbà malmesos
així com incorporar-ne de nous quan sigui necessari (papereres, fanals, paviment, bancs,
fonts, entre altres), així com promoure la instal·lació de papereres, WC públics i espais per a
gossos.
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11.2. Regular i limitar l’ubicació de terrasses per evitar-ne la massificació i la mercantilització
de l’espai públic (un cop superada la situació actual arran de la COVID-19)
11.3. Millorar i ampliar el nombre de parcs infantils de Tarragona, en especial a les zones amb
majors carències, i que aquests estiguin realitzats des de l’òptica de la inclusió.
11.4. Promoure espais per a l’exercici físic en els diferent espais de la ciutat i programa
d’activitat física a l’aire lliure.
11.5. Fer el Pla integral del Mercat de Bonavista i la dinamització del Mercat de Torreforta.
11.6. Revitalitzar el comerç de proximitat i les zones comercials històriques, recuperant la
imatge i el dinamisme del Centre, amb especial urgència l’estat de la Rambla Nova i el carrer
Unió.
12. Desenvolupament econòmic social i sostenible. Realitzar polítiques actives de foment
de l’ocupació, incidint especialment en aquells sectors econòmics estratègics de la ciutat i el
foment de la innovació. Apostar per projectes d’Economia Social i Solidària, circular i de valor
afegit com a eixos prioritaris per impulsar un model alternatiu de desenvolupament local que
distribueixi de manera equitativa la riquesa, que incorpori la perspectiva feminista i sigui
inclusiu, que resisteixi a les tendències homogeneïtzadores del capitalisme global, que
recuperi i democratitzi sobiranies vinculades a necessitats vitals. Alhora, l’Ajuntament donarà
suport a totes aquelles iniciatives i lluites que serveixin per recuperar drets i poders a la classe
treballadora.
12.1. Establiment de clàusules socials en els contractes públics i vetllar pel compliment dels
drets del personal en matèria de seguretat i medi ambient.
12.2. Desenvolupament de plans d’ocupació públics en sectors estratègics de la ciutat:
Patrimoni i cultura, Turisme, gestió forestal Anella Verda...
12.3. Estudiar el desenvolupament de la Tabacalera Hub com a pol d’innovació i atracció
d’empreses i col·laborar amb altres institucions en el desenvolupament i la innovació.
12.4. Apostar per un turisme de qualitat i sostenible, basat en la desestacionalització, la
descentralització i la diversificació per tal de posar en valor tota la potencialitat de Tarragona,
com ara: el seu relat històric, el seu entorn natural, la seva gastronomia i la relació amb els
atractius del territori.

12.5. Treballar per una oferta hotelera proporcionada i diversa.
12.6. Millorar la connectivitat entre els càmpings i apostar pel cicloturisme com una forma
emergent i respectuosa de turisme.
12.7. Promoure i facilitar la transició digital i energètica, en el marc dels ODS, d’empreses
dels polígons industrials de la ciutat, mitjançant assessorament i formació.
12.8. Revertir la degradació dels barris desplegant projectes d'ESS i fomentant noves vies
d'ocupació.
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12.9. Impulsar una campanya per a promoure els projectes d'ESS i facilitar espais per al
desenvolupament d'aquests projectes.
12.10. Realitzar una anàlisi de les càrregues de feina per incrementar i reestructurar, si escau,
la plantilla i la càrrega de treball de les diferents àrees de l‘Ajuntament així com una revisió
de categories professionals, prioritzant les àrees amb major necessitat.
12.11. Implementar una fiscalitat progressiva perquè qui més té, pagui més, i qui menys té,
pagui menys.
12.12. Donar visibilitat i potenciar les cooperatives de consum conscient i responsable de la
ciutat i crear un pols cooperatiu d’impuls de l’economia social i solidària.
12.13. Foment del petit comerç i el consum de productes de proximitat a través de campanyes
i la posada en marxa del mercat de pagès de la Plaça dels Carros.
13. Urbanisme convivencial i sostenible. Promoure un urbanisme i una mobilitat de cohesió
i sostenibles. La regeneració urbana de Tarragona ha de comptar amb tres grans prioritats:
la rehabilitació dels habitatges, la cohesió de les diferents zones de la ciutat i la preservació
dels espais amb més valor natural i paisatgístic.
13.1. Desenvolupament d’un parc fluvial al Riu Francolí i d’un parc del Francolí II al voltant de
l’Horta Gran, com a nou espai d’urbanisme sostenible que cohesioni el centre amb els barris
combinant un gran espai de preservació de l’horta amb un espai de centralitat de ciutat, amb
un barri que faciliti que les persones puguin transitar a peu i en bici per una continuïtat urbana
entre centre i ponent.
13.2. Revisar el POUM per desplegar un planejament urbanístic que cohesioni la ciutat i
regeneri les zones més degradades alhora que anul·lem plans especulatius, com el pla de la
Budellera (PP-24) o Mas d’en Sorder (PP-43); i, en aquells que estiguin en un estat avançat
de tramitació, com el PP-10, treballar per millorar les condicions en sostenibilitat, cohesió
social i habitatge social.
13.3. Realitzar un pla integral d'accessibilitat universal, tant per la mobilitat com per
l’accessibilitat als edificis públics i als espais públics del conjunt de la ciutat.
13.4. Treballar pel desenvolupament d’un Pla Integral del Barri del Port com a revulsiu del
Centre de la Ciutat, juntament amb la Illa Corsini.

13.5. Dotar l’urbanisme de la perspectiva de gènere, urbanisme feminista.
13.6. Desenvolupar un model de policia de proximitat prioritzant la prevenció i la presència al
carrer i la creació dels agents cívics.
13.7. Realització d’Estudis Paisatgístics de l’Anella Verda, com el de la Budellera.
13.8. Exigir a l’Estat Espanyol, a Adif i a la Generalitat de Catalunya i administracions
competents fer passar les mercaderies per l’interior.
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13.9. Evitar la col·locació de les pantalles acústiques en el litoral tarragoní.
13.10. Treballar per que el Tram Camp atengui les necessitats de la ciutat i del territori, unint
els barris de Ponent, parada a l’estació de l’AVE, aprofitar vies en desús, traçat per la N-340
i la T-11.
13.11. Desencallar el projecte del Preventori de la Savinosa, apostant per la transformació de
l’espai en un equipament públic, que respongui a les necessitats de la ciutat o del territori; o
bé, que aposti per renaturalitzar l’indret recuperant i restaurant el lloc com espai natural a fi
d’integrar-lo en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). En qualsevol dels casos, vetllar
perquè no es descatalogui els conjunt monumental sense que hi hagi una proposta concreta
que garanteixi el posterior ús públic i/o el projecte de restauració ambiental.
14. Mobilitat social i sostenible. La mobilitat ha de prioritzar el vianant com a protagonista
de la ciutat, i ha de fomentar la mobilitat ecològica i sostenible i el transport públic intern i
metropolità.
14.1. Desenvolupar el model de Ciutat 30, amb la creació d’illes peatonals, la protecció del
vianant, la pacificació del trànsit i la generació d’infraestructura i normativa que fomenti l’ús
de la bicicleta i el patinet.
14.2. Promoure la mobilitat sostenible amb la màxima seguretat pels vianants a peu i amb la
creació d’una xarxa de carrils bici que cohesioni tota la ciutat, amb el carril educatiu entre
Sant Pere i Sant Pau i Laboral i Ponent com a eix prioritari.
14.3. Mesures urgents per condicionar adequadament les vies de vianants ja existents (via
paral·lela a la N-240 cap a l’Av. PP. Catalans i Zona Educacional, via del Pont del Francolí
direcció polígon entrevies).
14.4. Creació de carrils bici i vies per a vianants de forma progressiva paral·leles a la N-340,
la T11 i la N-240.
14.5. Promoure un carril bici entre el Passeig del Miracle i el Passeig Rafael de Casanova i
dotar-lo de continuïtat.
14.6. Incrementar els espais per a vianants, desenvolupar Illa Corsini i estudiar noves illes de
vianants.
14.7. Avançar cap a la creació d’un ens metropolità del Camp de Tarragona.

14.8. Elaborar una estratègia completa, acurada i transversal per a la transformació de la
ciutat cap a la mobilitat sostenible (vianants, bicis, patinets, transport públic), mitjançant la
redacció d’una Ordenança Municipal de Mobilitat i l’actualització del PMUS.
14.9. Estudiar la viabilitat d’internalitzar el servei de patinets elèctrics, un cop finalitzats els
contractes signats amb les empreses que els gestionen. A més, estudiar la possibilitat
d’implementar un servei de bicing municipal a la ciutat.
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14.10. Delimitar carrils bici i de patinet efímers per facilitar la circulació i la mobilitat segura.
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FUNCIONAMENT DEL GOVERN MUNICIPAL
●

L’alcaldia i els tinents d’alcalde establiran la periodicitat de coordinació general de
l’acció de govern. Com a principi general, les reunions de coordinació de govern es
realitzaran de forma regular un cop per setmana establint un ordre del dia per cada
reunió.

●

Els regidors i regidores delegats presidiran els consells municipals de participació
adscrits a cada regidoria.

●

Les àrees seran dirigides pel corresponent coordinador/a de la mateixa i amb estreta
relació, col·laboració i coordinació dels regidors i regidores amb responsabilitats
delegades de govern en la mateixa. Establint-se una periodicitat per fer les reunions
de la mateixa.
El Govern es dotarà d’una comissió de treball (Junta de Govern), sota la presidència
de l’alcalde i formada per tots els regidors i regidores de l’equip de govern que es
reunirà periòdicament. Ordinàriament seran de periodicitat setmanal.

●

●

Es poden convocar reunions extraordinàries per circumstàncies dels punts a tractar o
per qüestions sobrevingudes d’urgència.

●

Les decisions de la Junta de Govern sempre han de ser preses per consens, evitant
la votació. Caldrà fer esforços per arribar a acords i sols en casos de situacions sense
sortida decidir en votació. Sens perjudici de poder comunicar aquestes de forma
conjunta amb les desavinences pertinents.

●

La Junta de Govern estarà formada per l’alcaldia i les tinences d’alcaldia. A les
reunions de la Junta de Govern hi podran assistir, a més dels seus membres, tots els
altres regidors i regidores de l’equip de govern, amb veu i sense vot.

●

El govern funciona i es coordina internament a través d les Juntes de govern, de les
reunions de govern i dels Consells de participació. Cadascun d’aquest espais compta
amb la seva periodicitat establerta, sense perjudici de què puguin sorgir canvis i
millores de funcionament en funció de les necessitats del govern.

SEGUIMENT I COMPLIMENT DE L’ACORD DE GOVERN
En el marc general d’aquest acord i pel seu seguiment i compliment s’aplicaran els següents
criteris:
Les principals inversions i actuacions derivades del present acord programàtic s’inclouran al
Programa d’Actuació Municipal (PAM) conforme es vagi debatent i concretant l’acció de
govern, a través dels òrgans de govern i amb els processos participatius adients un cop feta
l’avaluació qualitativa i quantitativa dels mateixos, el rendiment de comptes a la ciutadania i
la seva publicació.

El PAM, que inclourà la calendarització de les inversions i principals actuacions, es publicarà,
ara ja amb les aportacions d’un govern pel canvi d’àmplia majoria, a meitats de l’any 2021,
aprofitant la renovada fortalesa del govern.

Plaça de la Font, 1

• 43003 TARRAGONA • Tel. 977 29 61 00 • NIF P-4315000-B • www.tarragona.cat

En les matèries de caràcter general externes a les competències del govern municipal i de
política general cada força política mantindrà la seva independència de criteri i ho podrà
expressar públicament de forma diferenciada.
S’estableix constituir una Comissió de seguiment per a la interpretació, discussió i
seguiment de l’Acord programàtic i del document de treball de Govern a Tarragona en els
temes que sigui convenient i més enllà dels normals canals que ha de comportar el govern
municipal. També podrà assumir el rol de resolució de conflictes quan aquests es produeixin.
Serà una comissió paritària entre tots els partits polítics que conformen el govern. Es fixarà
un calendari de reunions cada 3 mesos ordinàriament, tot i que inicialment serà mensual,
sense perjudici de que es pugui reunir de forma excepcional a petició d’algun dels seus
membres, de forma raonada.
Així mateix l’alcalde i els portaveus de cada partit de govern mantindran trobades periòdiques
per analitzar objectius, revisar estratègies i solucionar problemàtiques.
FUNCIONAMENT POLÍTIC
L’acord entre les formacions polítiques suposarà la coresponsabilitat en l’orientació política
global de la ciutat de Tarragona. A tal efecte es reorganitzarà la manera de fer política
coordinant les regidories amb la gestió executiva, abordant els problemes complexes amb la
participació política i tècnica dels diversos departaments implicats, amb un enfocament de
resolució global, transversal i encarat a objectius. El diàleg polític i tècnic entre departaments
serà una de les receptes clau d’aquest govern.
Els Grups Municipals de govern assumeixen el compromís d’adoptar una posició comuna en
els assumptes i decisions que s’hagin acordat, de manera que es vinculin amb lleialtat pel
que fa al respecte de les accions de les altres àrees polítiques municipals. Això vol dir
compartir institucionalment els èxits i les dificultats de la gestió en allò que derivi de decisions
col·legiades.
La discrepància en matèries de competència municipal, de produir-se, s’ha de canalitzar a
través del debat intern (entre membres del govern implicats, entre portaveus o a través de la
comissió paritària de seguiment) i, excepcionalment, pot comportar un vot diferenciat en junta
de govern, però en cap cas pot comportar un vot diferenciat en Comissió ni al Ple.
Sense perjudici de la representació institucional de l’Alcaldia, es compartiran espais de
representació institucional com a visualització del pacte i s’establirà un protocol de
comunicació al respecte.
COMUNICACIÓ
La voluntat del Govern pel Canvi és la de garantir la imparcialitat, pluralitat i objectivitat, així
com la qualitat dels mitjans de comunicació municipals. Aquesta voluntat significa, d’una
banda impulsar la professionalitat dels mitjans, fixant nous continguts programàtics, atansant
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25196240Q
2021.06.14
Gascón
DNI
25196240Q
Andreu
- DNI
Date:
2021.06.14
47761101Z
(TCAT)
25196240Q (TCAT)
(TCAT)
22:57:30
(TCAT) +02'00'
2021.06.14
47761101Z
(TCAT)
25196240Q
17:13:40
+02'00'
Date: 2021.06.14
(TCAT)
2021.06.14
22:57:30
+02'00'
Date:
2021.06.14
17:13:40
+02'00'
(TCAT)
22:57:30 +02'00'

Xavier Puig
Xavier Puig
Andreu
- DNI
Xavier
Puig
Andreu - DNI
47761101Z
Andreu
- DNI
47761101Z
(TCAT)
47761101Z
(TCAT)
(TCAT)
17:13:40 +02'00'

Dídac Nadal, portaveu de JxTGN
Dídac Nadal, portaveu de JxTGN
Dídac Nadal, portaveu de JxTGN

Firmado
DÍDAC
digitalmente
por
Firmado
DÍDAC
NADAL
Firmado
DÍDAC
NADAL
digitalmente
por
DÍDAC
NADAL
digitalmente
ABAD
39726982W
DÍDAC
NADALpor
ABAD
NADAL
DÍDAC
NADAL
Fecha:
2021.06.14
ABAD 39726982W
ABAD
ABAD 39726982W
17:36:25
+02'00'
Fecha:
2021.06.14
39726982W
ABAD
Fecha: 2021.06.14
+02'00'
39726982W 17:36:25
17:36:25
+02'00'
39726982W

