
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A 

L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER GARANTIR EL SEGUIMENT DELS 

DIFERENTS PLANS QUE HI HA A LA CIUTAT  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Als darrers mandats, parlem del 2008 en endavant, s’han aprovat a Tarragona tot un 

seguit de plans estratègics sobre pràcticament la totalitat de les àrees d’intervenció 

municipal: habitatge, mobilitat, espais verds, protecció social, desenvolupament 

econòmic, comerç, sostenibilitat energètica ... 

Tots aquests plans incorporaven una diagnosi de la situació de la ciutat en referència a 

l’àrea d’estudi i unes propostes d’actuació i millora en el curt, mitjà i llarg termini. En el 

seu conjunt, malgrat que puguin ser millorats i actualitzats, són una eina potent com a 

guia de l’actuació tècnica i política coherent per a la millora de la ciutat. L’elaboració 

de tots aquest plans ha representat també una despesa econòmica important. 

Malauradament el destí d’aquests plans de ciutat ha estat desigual: alguns estan 

incomplets en quant a la seva execució quan estan al final de la seva data de termini o 

ja l’han superada. Algun altre s’ha quedat en els calaixos als pocs dies de la seva 

elaboració. Un exemple significatiu és el PAES (Pla d’Acció per a la Energia Sostenible a 

Tarragona), elaborat al 2009 i que fixava objectius i propostes fins al 2020. Aquest pla 

és un dels compromisos que es contreien amb la signatura de l’anomenat Pacte 

Europeu dels Alcaldes i Alcaldesses per al Clima i l’Energia. L’objectiu bàsic en aquell 

moment era la reducció en un 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacles al 

2020, incidint en diferents àmbits: edificació, mobilitat, il·luminació, tractament de 

residus, etc. Plantejava 60 accions concretes, 24 d’elles prioritàries, a diferents 

terminis: curt (2010-2012), mitjà (2013-2016) i llarg(2017-2020). Plantejava també 

mecanismes de seguiment “seguiment a través d’organismes establerts de participació 

que involucrin els diferents agents socials , tècnics i polítics de la ciutat”, així com un 

conjunt d’indicadors, amb el valor inicial i el valor objectiu a 2020: consum d’energia a 

la ciutat, consum d’energia a l’Ajuntament, percentatge de recollida selectiva, 

emissions de GEH, eficiència climàtica del transport públic, etc. 

Una metodologia molt correcta en base a una  diagnosi, les pertinents propostes 

d’acció i temporalització i finalment el seguiment i avaluació amb indicadors, però, de 

la qual, a un any de la seva finalització, no s’ha fet res que ens consti i de la seixantena 

d’accions proposades, les que s’han portat a terme han estat per obligacions alienes al 

Pla. De fet no apareix cap notícia referent al PAES posterior a la seva presentació al 



2009 i ni tan sols es troba a la web de l’Ajuntament. Mentre a Tarragona el PAES 

dormia a Europa anava evolucionant: els objectius passaven a ser la reducció dels 

gasos d'efecte d'hivernacle en un 40% per a 2030 i accelerar la descarbonització total 

al 2050. 

El PAES és un exemple, però ens podríem fixar també en el PLH (Pla Local d’Habitatge), 

realitzat al 2012 i que amb la projecció d’un sexenni finalitzava al 2018. Aquest pla 

també feia una diagnosi molt acurada de la situació de l’habitatge a Tarragona. 

Plantejava entre d’altres coses la necessitat de 12.800 habitatges socials, que incloïa 

diferents vessants: accés jove, famílies excloses pel preu de mercat, gent gran i 

persones i famílies amb risc d’exclusió, així com les diferents possibilitats i maneres de 

cobrir-ho mitjançant habitatge social, borses de mediació i habitatge dotacional. 

Plantejava entre d’altres objectius el de fer un estudi del parc d’habitatges buits, el 

establir programes de rehabilitació i mediació per tal de mobilitzar una part 

significativa dels habitatges buits i incrementar significativament la borsa de lloguer 

per mediació. Si bé no plantejava mecanismes concrets de seguiment, sí que 

plantejava que s’hauria de revisar en cas de que s’apreciessin desviacions entre les 

previsions i la realitat. Evidentment aquestes desviacions existent, però no s’ha fet cap 

revisió ni cap informe de tancament, ja que el PLH finalitzava a 2018. 

Aquesta manca de seguiment en el compliment dels objectius i les accions proposades 

també es repeteix els plans estratègics de ciutat: Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, 

Pla d’Espais Verds, Pla Local d’Igualtat, Pla Estratègic Tarragona 2022, ... 

És per això que des del grup municipal de la CUP proposem al ple de l’Ajuntament de 

Tarragona l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Que es convoqui un ple extraordinari i monogràfic per a dur a terme el 

tancament dels plans caducats des de 2017, amb un informe tècnic del grau 

de consecució d’objectius, les desviacions sobre aquests objectius i les seves 

causes, abans que acabi l’actual mandat. 

Segon.- Que els responsables polítics  de les diferents conselleries de l’Ajuntament 

convoquin regularment, amb una periodicitat semestral, reunions que 

permetin el seguiment del compliment així com de la implementació dels 

plans que corresponguin a les seves àrees. 

Tarragona, 7 de març de 2019 
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